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(č. usnesení) (zn. předkl.)
OŽPaMp/Dl

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Dr. Edvarda Beneše,
se sídlem  náměstí Jiřího Berana 500, 196 00  Praha 9-Čakovice, IČ: 70918805, kterým je
příspěvkové organizaci svěřen dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a předměty operativní
evidence (POE1, POE2).

V Praze dne 12.09.2019



Důvodová zpráva

V souvislosti s dostavbou areálu Základní školy Dr. Edvarda Beneše došlo k potřebě dovybavení
této ZŠ novým movitým majetkem. Protože ve zřizovací listině je vymezen majetek, se kterým
příspěvková organizace hospodaří, je třeba tuto změnu promítnout do dodatku ke zřizovací
listině. Tímto dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Dr. Edvarda Beneše je svěřován
příspěvkové organizaci dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a předměty operativní evidence
(POE1, POE2) v celkové hodnotě 7.847.832,77 Kč.

Související materiály jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí a majetkoprávním.

 



















DODATEK č. 1
ke

ZŘIZOVACÍ   LISTINĚ
příspěvkové organizace

Základní škola Dr. Edvarda Beneše,
Praha 9-Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500, IČ: 70918805

1. Rozhodnutím Zastupitelstva Městské části Praha Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00  Praha
9, ze dne 25.4.2001 byla zřízena příspěvková organizace s názvem Základní škola Dr. Edvarda
Beneše,  Praha  9-Čakovice,  náměstí  Jiřího  Berana  500  (dále  také  jen  „příspěvková
organizace“).  O  jejím  vzniku  byla  vydána  zřizovací  listina  ze  dne  26.4.2001  ve  znění
pozdějších dodatků.

2. Zastupitelstvo  Městské  části  Praha  Čakovice  na  základě  nového  projednání  a  v důsledku
změny obecně závazných právních předpisů zrušilo znění zřizovací listiny ze dne 26.4.2001
včetně  jejích  pozdějších  dodatků  a  nahradilo  jí  novým  zněním  zřizovací  listiny  ze  dne
25.5.2016 (dále také jen „zřizovací listina“).

3. Na  základě  tohoto  dodatku  č.  1  ke  zřizovací  listině  se  předává  příspěvkové  organizaci
dlouhodobý  hmotný  majetek  (DDHM)  a  předměty  operativní  evidence  (POE1,  POE2)  –
vybavení  příspěvkové  organizace,  a  to  formou  svěření,  když  svěřovaný  majetek  (DDHM)
a předměty operativní evidence (POE1 a POE 2), které jsou svěřovány, a jejich hodnota, jsou
specifikovány v příloze tohoto dodatku, která tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást zřizovací
listiny.

4. Tento dodatek č. 1 zřizovací listiny je platný dnem schválení usnesení č. ………………….
Zastupitelstva Městské části Praha – Čakovice ze dne …………….. a stává se účinným dnem
podpisu oprávněných osob.

5. Tento dodatek č. 1 zřízovací listiny je pořízen v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva výtisky obdrží příspěvková organizace, po jednom výtisku Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a odbor školství a mládeže MHMP a čtyři výtisky obdrží zřizovatel.

V Praze, dne ………………………

_________________________________ _______________________________
                     Ing. Jiří Vintiška                Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
                           starosta                                                                1. zástupce starosty
          Městské části Praha-Čakovice                                   Městské části Praha-Čakovice
















































































