
č.j.: 929/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 361

ze dne 19.12.2017

Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum 
Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada 

v Praze 3, IČO: 63831473, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada 

v Praze 3, IČO: 63831473, tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto 
usnesení

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

1.1. podepsat dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační 
centrum Zahrada v Praze 3, IČO: 63831473

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 6 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 8/2445 
 
 

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

vydává dodatek č. 6 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 396 ze dne 8. 12. 2009 

 
 

1.  Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění čl. III, bod 2 takto:  
‐ denní stacionáře pro děti s více vadami ve věku od 5 let do ukončení povinné školní 

docházky  
‐ rehabilitační péče pro děti s kombinovanými vadami 
‐ ambulantní rehabilitační péče včetně poradenství a edukace 
‐ vzdělávání a výchova klientů v rozsahu jejich schopností, poskytované ve spolupráci se 

Základní školou Zahrádka 
‐ základní konzultačně poradenská činnost pro rodiny s postiženými dětmi 
‐ zajištění závodního stravování ve smyslu zákona č. 250/2005 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 

84/2005 Sb., prostřednictvím Mateřské školy, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697, 
příspěvkové organizace 

  
 
 
 
 
Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 3. 

         
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladislava Hujová 
starostka Městské části Praha 3 
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Zřizovací listina příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, IČO: 63831473 
(dále jen „příspěvková organizace“), byla schválena Usnesením ZMČ Praha 3 č. 396 ze dne 8. 12. 
2009. 
Předkládané usnesení uvádí do souladu předmět činnosti příspěvkové organizace se stávajícími 
právními předpisy, a to zejména ve vztahu k účinnosti vyhlášky č. 182/1991 Sb., provedení zákona 
o sociálním zabezpečení.
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