
č.j.: 850/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 369

ze dne 19.12.2017

Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a 
rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou 
vozovnou 19/2716

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál 

Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 tak, jak je 
uveden 
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. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a 
rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 
19/2716

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Dodatek č. 14 
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. 14 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 354 ze dne 10.09.2009 

 
 
 
1. Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění příloha č. 1 v oddílu budovy a stavby takto:  
 
    1.1    hodnota budovy parc.č. 166/7, k.ú. Žižkov se navyšuje o částku           213 257,66 Kč 
             (tribuna stadionu Viktoria Žižkov – realizace zázemí pro Policii ČR) 
      
             Celková účetní hodnota budovy po navýšení činí                              22 395 554,66 Kč 
 
    2.1   hodnota budovy parc.č. 2183/10 k.ú. Žižkov se navyšuje o částku            91 000,00 Kč 
 (administrativní budova a šatny – instalace zabezpečovacího zařízení) 
 
  Celková účetní hodnota budovy po navýšení činí                              12 606 100,00 
Kč 

 
 
 

 
 

Dodatek č. 14, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti  31.12.2017 
 
 
 
 

Příloha č.1 usnesení č.369 ze dne 19.12.2017 - Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jana Vargová, vedoucí odboru školství

Na majetku svěřeném příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 došlo k technickému zhodnocení budov: 
1) administrativní budova a šatny - instalace zabezpečovacího zařízení v hodnotě 91 000 Kč 
2) tribuna stadionu Viktoria Žižkov - realizace zázemí pro Policii ČR v hodnotě 213 257,66 Kč. 
Tyto investice jsou promítnuty v dodatku č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace.
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