
č.j.: 851/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 363

ze dne 19.12.2017

Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 tak, jak je uvedeno v 
příloze č. 1 tohoto usnesení

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

1.1. podepsat Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 13 
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. 13 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 175 ze dne 18.9.2008 

 
 

1. Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění příloha č. 1 v oddílu budovy a stavby takto:  
 
    1.1    hodnota budovy parc.č. 3640, k.ú. Vinohrady se navyšuje o částku        7 773 628 Kč 
             (budova nám. J. z Lobkovic – modernizace soc. zařízení) 
      
             Celková účetní hodnota budovy po navýšení činí                              62 825 094,33 Kč 
 
 
    2.1.  hodnota budovy parc.č. 2956, k.ú. Vinohrady se navyšuje o částku        13 805 405 Kč 
 (budova Perunova – výměna oken za použití izolačních dvojskel) 

 
 Celková účetní hodnota budovy po navýšení činí                                42 320 212,10 
Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatek č. 13, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti  31.12.2017  
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

V roce 2017 došlo k technickému zhodnocení budov příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121: 
1) v budově nám. Jiřího z Lobkovic - modernizace sociálního zařízení včetně vybudování nových hygien. 
kabin v hodnotě  7 773 628 Kč 
2) v budově Perunova - výměna oken za použití izolačních dvojskel v hodnotě 13 805 405 Kč 
Tato skutečnost se promítne Dodatkem č. 13 v příloze č. 1 zřizovací listiny výše zmíněné organizace.
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