
č.j.: 585/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 336

ze dne 19.09.2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, 
mateřských škol a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní  
jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, mateřských škol  

a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 
vozovnou 19/2716, uvedené v příloze č.1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, mateřských škol  

a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 
vozovnou 19/2716 tak, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušné Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací 

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 6 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne …… 2017 

vydává dodatek č. 6 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 209 ze dne 18.12.2008 

 
 

 
1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 
 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 
12 měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci 
zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných 
nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku, 
 

 
 
Dodatek č. 6, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

 

 

 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 5 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680  
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. … ze dne …..2017 

vydává dodatek č. 5 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 341 ze dne 10.9.2009 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 5, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 
 
 
  
 

 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 7 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne ….. 2017 

vydává dodatek č. 7 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 210 ze dne 18.12.2008 

 
 
 

1. Tímto dodatkem zřizovací listina  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 

 
 
Dodatek č. 7 který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 8 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …..  ze dne …….. 2017 

vydává dodatek č. 8 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 342 ze dne 10.9.2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 8, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 6 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  
Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. …… ze dne ….. 2017 
vydává dodatek č. 6 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 344 ze dne 10.9.2009 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 
12 měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci 
zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných 
nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku, 
 

 
 
Dodatek č. 6, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 
 
 
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 8 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …. ze dne ……. 2017 

vydává dodatek č. 8 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 213 ze dne 18.12.2008 

 
 

 
1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 
 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 8, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 8 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne …… 2017 

vydává dodatek č. 8 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 176 ze dne 18.9.2008 

 
 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 
12 měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci 
zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných 
nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku, 
 

 
 
Dodatek č. 8, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  

 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 4 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. … ze dne 19.09.2017 

vydává dodatek č. 4 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 346 ze dne 10.9.2009 

 
 
1.Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 

v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 
 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 

 
 
Dodatek č. 4, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 7 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne ……..2017 

vydává dodatek č. 7 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 345 ze dne 10.9.2009 

 
 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 7, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  

 

 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 13 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 

 č. ….. ze dne …… 2017 
vydává dodatek č. 13 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 212 ze dne 18.12.2008 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 
12 měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci 
zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných 
nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku, 
 

 
 
Dodatek č. 13, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 10 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….  ze dne …… 2017 

vydává dodatek č. 10 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 214 ze dne 18.12.2008 

 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 10, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  

 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 4 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …. ze dne …….2017 

vydává dodatek č. 4 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 343 ze dne 10.9.2009 

 
 

 
1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 

majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto:  
 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 
 

 
Dodatek č. 4 , který mění zřizovací listinu nabývá účinnosti  od 01.10.2017 
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 9 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne ………2017 

vydává dodatek č. 9 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 211 ze dne 18.12.2008 

 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 9, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Dodatek č. 12 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou,  
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č.  …..  ze dne ……. 2017 
vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 354 ze dne 10.09.2009 
 
 
1.  Tímto dodatkem se zřizovací listina v čl. II. Úplný název, sídlo, identifikační číslo  

a právní forma právnické osoby doplňuje o odstavec 5. ve znění: 

5.  Příspěvková organizace může používat zkrácený název: Sportovní a rekreační 
areály Praha 3 
Zkrácený název podle tohoto bodu může příspěvková organizace používat tam, kde to 
je z praktických důvodů vhodné, např. na tabulích, vývěsních štítech, na svých 
internetových stránkách a vnitroorganizační evidenci; užitím zkráceného názvu však 
nesmí vzniknout o identifikaci příspěvkové organizace pochybnost. 

 
2.   Tímto dodatkem se ve zřizovací listině v čl. IV. Statutární orgán a jeho vystupování 

mění znění odstavce 2. takto: 

2. Ředitel je jménem Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou,  
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 oprávněn zastupovat ve všech věcech. Činí-
li písemná právní jednání, podepisuje se ředitel na listiny o právních jednáních tak, že 
k názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis a uvede svou funkci. 

 
3.   Tímto dodatkem se zřizovací listina v čl. IV. Statutární orgán a jeho vystupování 

doplňuje o odstavce 3. – 5. ve znění: 

3. Zástupce ředitele je oprávněn zastupovat ředitele při výkonu práv a povinností  
statutárního orgánu a činit přitom odpovídající právní jednání za příspěvkovou 
organizaci.  

4. Není-li zajištěn výkon funkce ředitele po dobu minimálně 4 týdnů, plní úkoly ředitele  
zástupce ředitele.   

5. Funkce zástupce ředitele se zřizuje povinně. 
 

4. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému 
majetku v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto:  

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci 
zřizovatele poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných 
nákladů spojených s užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
Dodatek č. 12, který mění zřizovací listinu nabývá účinnosti  od 01.10.2017 
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Dodatek č. 13 

zřizovací listiny příspěvkové organizace  
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou,  

Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č.  …..  ze dne ……. 2017 

vydává dodatek č. 13 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 354 ze dne 10.09.2009 

 
 
1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny  odsvěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci ze správy     
     nemovitý majetek: 
 
Stavby: 

katastrální      
území 

objekt na parcele 
číslo 

třída majetku pořizovací cena v Kč 

   Žižkov 
Objekt správce hřiště 
pro teenagery 
Habrová 

 

2931/256 

 

021 0600 

 

1 970 983,55 

Žižkov 
Hřiště pro teenagery 
Habrová 

 

2931/256 

 

021 0600 

 

15 678 964,40 

 17 649 947,95 

 
2.  Tímto dodatkem zřizovací listiny  svěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci do správy     
     nemovitý majetek: 
 
  Stavba: 

katastr.
území 

objekt na parcele 
číslo 

druh 
pozemku 

způsob využití třída 
majetku 

pořizovací 
cena v Kč 

 

Žižkov 

Hřiště pro 
teenagery 
Habrová 

2931/389 
ostatní plocha sportoviště a 

rekreač. plocha 021 0600 
 

15 678 964,40  

 Budova: 

katastr. 
území 

objekt na parcele 
číslo 

druh 
pozemku 

Způsob využití třída 
majetku 

pořizovací 
cena v Kč 

Žižkov Objekt 
správce hřiště 
pro teenagery 

2931/390 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- 021 0305 1 970 983,55 

 

Dodatek č. 13, přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.09.2017 
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Dodatek č. 10 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …. ze dne ….. 2017 

vydává dodatek č. 10 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 347 ze dne 10.09.2009 

 
 

 
 
1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 

v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 
 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 10, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 18 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614  
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …….  ze dne ………. 2017 

vydává dodatek č. 18 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 18, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 15 
 zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne …….. 2017 

vydává dodatek č. 15 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 349 ze dne 10.9.2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 15, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 13 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. …..  ze dne …….. 2017 

vydává dodatek č. 13 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 353 ze dne 10.9.2009 

 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 13, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 14 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne …… 2017 

vydává dodatek č. 14 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 348 ze dne 10.9.2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 14, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 9 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ….. ze dne ……. 2017 

vydává dodatek č. 9 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 352 ze dne 10.9.2009 

 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 9, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 12 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 
 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 
č. ….. ze dne ……. 2017 

vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 175 ze dne 18.9.2008 

 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 12, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 10 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 
 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. ….. ze dne ……. 2017 
vydává dodatek č. 10 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 350 ze dne 10.09.2009 
 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 10, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 11 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700   
 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. …..  ze dne …… 2017 
vydává dodatek č. 11 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 351 ze dne 10.9.2009 
 

 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 11, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
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Dodatek č. 12 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700   
 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. …..  ze dne …… 2017 
vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 351 ze dne 10.9.2009 
 

1. Tímto dodatkem zřizovací listiny  odsvěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci ze správy     
     nemovitý majetek: 
 
Pozemky: 

katastrální 
území 

parcela 
číslo 

výměra 
m2 

druh pozemku 
způsob 
využití 

třída 
majetku 

pořizovací cena 
v Kč 

Žižkov 2197/4 2 467 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
- 031 0400 4 180 300,00 

Celkem 4 180 300,00 

 
2.  Tímto dodatkem zřizovací listiny  svěřuje  zřizovatel  příspěvkové organizaci do správy     
     nemovitý majetek: 
 
Pozemky: 

katastrální 
území 

parcela 
číslo 

výměra 
m2 

druh pozemku 
způsob 
využití 

třída majetku 
pořizovací cena v 

Kč 

Žižkov 2197/4 2 772 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
- 031 0400 4 690 410,00 

  Celkem svěřovaný pozemek 4 690 410,00 

 
 
 
Dodatek č. 12, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti od 30.09.2017 
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Dodatek č. 12 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800  
 

 
Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  

č. ….. ze dne …… 2017 
vydává dodatek č. 12 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 216 ze dne 18.12.2008 
 
 
 
 

1. Tímto dodatkem se ve zřizovací listině  v čl. VI.  Majetková práva ke svěřenému majetku 
v odstavci 2. mění znění druhé odrážky takto: 

 
- majetek je oprávněna pronajmout či vypůjčit ve smyslu občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb.; má-li smlouva o nájmu či výpůjčce založit závazek na dobu delší než 12 
měsíců, je oprávněna smlouvu uzavřít či takovou smlouvu vypovědět pouze  
s předchozím souhlasem zřizovatele. Zřizovateli či jiné příspěvkové organizaci zřizovatele 
poskytuje nemovitý majetek bezplatně, pouze za náhradu příslušných nákladů spojených s 
užíváním tohoto nemovitého majetku, 

 
 
 
Dodatek č. 12, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 01.10.2017  
 

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 19.09.2017 - dodatky Zřizovacích listin



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

1) 
Na základě Aktualizace Směrnice Rady městské části o vztazích orgánů městské části k příspěvkovým 
organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 usnesením RMČ č. 489 ze dne 09.08.2017 je u všech škol 
a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka těmito dodatky prováděna změna textu v čl. VI. Majetková 
práva ke svěřenému majetku v odstavci 2. - znění druhé odrážky. Změna se týká pravidel pro 
pronajímání, či zapůjčování nemovitého majetku svěřeného organizaci. 
2) 
U Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 je dalším dodatkem zřizovací listiny 
prováděno odsvěření a následně svěření nemovitého majetku. 
K ZŠ Pražačka byla v minulosti přistavěna část kuchyně, která byla postavena na pozemku hl.m.Prahy, 
nesvěřeném MČ Praha 3. Magistrát hl.m.Prahy v té době nesouhlasil se svěřením zastavěného pozemku 
budovou MČ Praha 3 a byla sjednána pouze výpůjčka tohoto pozemku. Na základě další žádosti byl tento 
zastavěný pozemek MČ Praha 3 svěřen a následně Katastrální úřad provedl v katastru sloučení pozemků. 
3) 
Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 má 
další úpravy v textu zřizovací listiny: 
V čl. II. Úplný název, sídlo, identifikační číslo a právní forma právnické osoby se doplňuje odstavec 5. 
který říká, že příspěvková organizace může za určitých podmínek používat zkrácený název SARAP. 
V čl. IV. Statutární orgán a jeho vystupování se mění znění odstavce 2., který se týká jmenování 
Statutárního zástupce. 
Další dodatek se týká nemovitého majetku, kde dochází k odsvěření a svěření z důvodu změn v katastru 
nemovitostí. 
  
Nový text ve zřizovacích listinách byl konzultován s AK Veselý a spol..
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