
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 242

ze dne 17.12.2020

Dodatek č. 16 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. 16 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. 

Jiřího z Lobkovic 22/121tak, jak je uveden v příloze č.1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. Štěpánu Štréblovi, místostarostovi

1.1. dodatek č. 16 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 
3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení

Jiří Ptáček 
starosta městské části



Dodatek č. 16 

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 17.12.2020 

vydává dodatek č. 16 zřizovací listiny 

vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 175 ze dne 18.9.2008 

 

 

Tímto dodatkem zřizovací listiny se mění příloha č. 1 v oddílu budovy a stavby takto:  

 

 

hodnota budovy se navyšuje o částku                                                              415 416, 00 Kč 

(rekonstrukce části oplocení, které je součástí budovy na detašovaném pracovišti Perunova 

6/975, Praha 3, parc. č. 2956, k.ú. Vinohrady) 

      

 

Celková účetní hodnota budovy po navýšení činí                                       45 039 257,10 Kč 

 

 

 

Dodatek č. 16, který mění přílohu č. 1 zřizovací listiny, nabývá účinnosti  31.12.2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Š t r é b l, MPhil. 

místostarosta městské části 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 usnesení č.242 ze dne 17.12.2020 - Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství

Na základě informace OTSMI došlo k plánovanému technickému zhodnocení budovy příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 - rekonstrukce části 
oplocení, které je součástí budovy na detašovaném pracovišti Perunova 6/975, Praha 3, parc. č. 2956, 
k.ú. Vinohrady. 
  
Hodnota budovy se navyšuje o částku 415 416, 00 Kč. Celková hodnota budovy po navýšení 
činí 45 039 257,10 Kč. 
  
Tuto změnu je třeba zohlednit dodatkem č. 16 v příloze č. 1 zřizovací listiny výše zmíněné organizace.
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