Dodatek

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové
organizace, se sídlem Dvořákova 1037/4, 702 00 Ostrava
schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
č. 0341/ZMOb1418/21/18 ze dne 19. 4. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2018 v souladu
s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, článkem 18 odst. 1 písm. a) bodu 1. obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutem města
Ostravy ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů,
kterým se zřizovací listina mění takto:
I. V Příloze č. 1 – se část textu vymezující majetek pod bodem a) ruší a nahrazuje
tímto textem:
a) budovy a stavby
budova obč. vyb. č. p. 1037 (Dvořákova 4) na pozemku parc. č. 691
v celkové hodnotě

8 782 796,01 Kč

II. V Příloze č. 2 – se text vymezující majetek ruší a nahrazuje tímto textem:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 022
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 028
účet 032
Umělecká díla a předměty
Drobný dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek operativní evidence

10 845,00 Kč
407 562,60 Kč
1 809 440,35 Kč
0,00 Kč
363 622,25 Kč

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.
Ostatní články nebo přílohy zřizovací listiny nedotčené tímto dodatkem se nemění.
Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
schválilo Dodatek č. 2 usnesením č. 0083/ZMOb1822/3/19 ze dne 25. 2. 2019.
Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Datum:

26. 2. 2019

Datum:

26. 2. 2019

Místo:

Ostrava

Místo:

Ostrava

________________________________
Ing. Zuzana Ožanová v. r., starostka
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________________________________
Mgr. Alena Pataky v. r., místostarostka

