
 

Městská část Praha -Ďáblice  
                Rada městské části  

 
 
 

 93. zasedání 
dne 5.3. 2018 

 
 
 

USNESENÍ č. 809/18/RMČ 

k Dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice 
 
 
 

I. souhlasí 
s návrhem dodatku č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 
„Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17“, který 
je přílohou tohoto usnesení  
 
II. pověřuje  
2.1. starostu předložit toto usnesení ke schválení zastupitelstvu na 
nejbližším veřejném zasedání  
2.2. starostu podepsat po schválení ZMČ výše uvedený dodatek č.1 ke 
Zřizovací listině příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, 
Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Mgr. Martin Tumpach                       Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty               starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zřizovatel: Městská část Praha – Ďáblice 

Se sídlem: Úřad Městské části Praha – Ďáblice, Květnová 553/52, Ďáblice 

IČO:  00231266 

Zast.  Ing. Milošem Růžičkou, starostou městské části 

Vydává po schválení Zastupitelstvem Městské části Praha – Ďáblice dne 14.3.2018 tento 

 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 
17 

kterým se mění a doplňuje Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U 
Parkánu 17, (dále jen „zřizovací listina) vydaná na základě rozhodnutí Zastupitelstva Městské části 
Praha – Ďáblice, učiněném na veřejném zasedání č. 22 konaném dne 13.9.2017, o zřízení příspěvkové 
organizace: 

Název:  Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 

Sídlo:  U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice 

IČO:  70930716 

Podle zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, a ve smyslu zákonů č. 250/2000 Sb., 29/1984 Sb. 
a 564/1990 Sb. Městská část Praha – Ďáblice, jako zřizovatel, vydává tento Dodatek č. 1 ke shora 
uvedené zřizovací listině, kterým se mění a doplňuje shora uvedená zřizovací listina následujícím 
způsobem: 

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VIII. takto: 

Čl. VIII. Odst. 4 zní nově takto: 

Movitý majetek ke dni 31.8.2017 a 28.2.2018 (tzn. veškerý majetek s výiimkou majetku uvedeného 
v bodu 2) a 3) předaný zřizovatelem organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 2 a č.4 této 
zřizovací listiny, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny a jejíž průběžná dílčí aktualizace podle 
platných právních předpisů a zároveň v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele nepodléhá dalšímu 
samostatnému schvalovacímu procesu jako změna zřizovací listiny. Rozsah tohoto majetku je vyčíslen 
na majetek získaný v rámci přestavby ZŠ 1.etapa k 31.8.2017 a na majetek vedený v evidenci 
zřizovatele k 28.2.2018. 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti. V následujících letech se bude měnit pouze 
příloha dle inventurních soupisů k 31.12. 

V Praze dne 14.3.2018 

 

      Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice 

 

 


