
č.j.: 615/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 337

ze dne 19.09.2017

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol a 
mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3

Zastupitelstvo městské části

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

které jsou přílohami tohoto usnesení

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

tak, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení

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

1.1. podepsat příslušné dodatky zřizovacích listin

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 19 
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. 19 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 174 ze dne 18.9.2008 

 

1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny se doplňuje  čl. III. Hlavní účel a předmět činnosti 
právnické osoby o odstavec č. 4 ve znění: 

 
 

4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy 
Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836.  

 
 
Dodatek č. 19, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

 

 

Příloha č.1 usnesení č.337 ze dne 19.09.2017 - Dodatek č. 19 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614



Dodatek č. 9 
 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. 9 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 342 ze dne 10.9.2009 

 

 
 
1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny se doplňuje  čl. III. Hlavní účel a předmět činnosti 
právnické osoby o odstavec č. 4 ve znění: 

 
 

4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Mateřské školy,  
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955. 

 
 
Dodatek č. 9, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

 

Příloha č.2 usnesení č.337 ze dne 19.09.2017 - Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686



Dodatek č. 10 
 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. 10 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 211 ze dne 18.12.2008 

 
 
 

1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny se doplňuje  čl. III. Hlavní účel a předmět činnosti 
právnické osoby o odstavec č. 4 ve znění: 

 
 

4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Integračního centra 
Zahrada, Praha 3, U Zásobní zahrady 8/2445. 
 

 
Dodatek č. 10, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti dnem schválení. 
 

 

Příloha č.3 usnesení č.337 ze dne 19.09.2017 - Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

Příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614, Mateřská škola, 
Praha 3, Jeseniova 204/2686 a Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 poskytují stravování 
nejen svým žákům a zaměstnancům, ale vaří i pro další příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 3. 
Těmito dodatky zřizovacích listin se výše uvedená skutečnost doplní v článku III. Hlavní účel a předmět 
činnosti právnické osoby.
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