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V Brně dne 02.06 '2021

Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovaci Iistině příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Brno,
Vedlejší 10

Důvodova zDrava
Městská část Brno-Bohunice má statutárním městem Brnem svěřenou do správy, mimo jiné,
budovu č. p. 603 postavenou na pozemku p. č' 264011 v k. ú. Bohunice (na adrese Brno,
Pod nemocnicí 25).

Po dokončení stavebních úprav budovy č' p. 603 V roce 2020 by měla být část prostor
v 1. nadzemním podlaŽí budovy č' p. 603 (včetně vybavení), část pozemku (599 m2)
p. č. 2639/1 o výměře 2.190 m2 v k. ú. Bohunice, předána do uŽívání mateřské škole při
Základní škole a mateřské škole Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizaci (dále jen
,,příspěvková organ izace").

Vnitřní prostory budovy č' p. 603 v 1. nadzemním podlaŽí jsou disponované a vybavené
zařizovacími předměty potřebnými pro provoz mateřské školy.

Předání prostor a vybavení do uŽívání příspěvkové organizacije moŽné na základě změny
dosavadní smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi organizací a statutárním městem Brnem,
Městskou částí Brno-Bohunice a zakladatelského dokumentu příspěvkové organizace
(zřizovací listiny).

Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Bohunice
uŽÍvaji ke své činnosti majetek statutárního města Brna (svěřený MČ Brno-Bohunice) na
základě smluv o výpůjčce a příslušných ustanovení zřizovacich listin. Zřizovací listiny
zmiňují smlouvu o výpůjčce jako titul pro užíváni majetku zřizovatele příspěvkovou
organizací a současně obsahují konkrétní vymezení majetku, předávaného příspěvkovým
organizacím k hospodaření (vymezení majetku je ve zřizovací listině ismlouvě o výpůjčce
shodné). Důvodem přenechávání majetku do uŽívání na základě smluv o výpůjčce je zájem
zřizovatele na odepisování majetku zřizovatelem fie-li majetek přenechán k užíván't
organizaci jen zřizovací listinou jako majetek ,,svěřený k hospodaření", o majetku účtuje
a odepisuje ho příspěvková organizace).

Radě Městské části Brno-Bohunice je předkládán k projednání Návrh Dodatku č' 4 ke
Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizace
z 31'05'2006 ve znění Dodatku ě' 1 z 10'12'2009, Dodatku č.2 z27 '06.2011 a Dodatku č. 3
z 27 '06.20'í3 (dále jen ,,Dodatek č. 4").

Návrh Dodatku č' 4 rozšiřuje majetek doposud uŽivaný příspěvkovou organizací o:
a) částvnitřních prostorv 1.nadzemním podlaŽí budovyč. p.603 na pozemku p' č. 2640t1

v k. ú. Bohunice, vymezených v Příloze č,' 2 k Dodatku č. 4,
b) vybavení vnitřních prostor zmíněných v předchozím odstavci, popsané v Příloze č,. 2

k Dodatku č.4
c) oplocenou část pozemku (599 m2) p. č. 263911 o výměře 2'190 m2 v k. Ú' Bohunice,

kteý má slouŽit jako zahrada mateřské školy.



-2-

Návrh Dodatku č' 4 současně obsahuje i další změny zřizovací listiny, reagující na (pro
zřizovací listiny nikoliv zásadní) legislativní změny v uplynulém období nebo aktualizující
některé původní formulace'

o zřizovacích listinách a jejich změnách rozhoduje na základě ustanovení $ 84 odstavce 2)
písmene d) zákona č. 12812000 Sb', o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
Zastupitelstvo Městské části Brno-Bohunice.

Návrh Dodatku č. 4 je předkládán Radě Městské části Brno-Bohunice k projednání
a k následnému předloŽení Zastupitelstvu Městské části Brno-Bohunice ke schválení.

Návrh u snesenr

Zastupitelstva MČ Brno_Bohunice

schvaluje

Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10,
příspěvkové organizace z31.05'2006, ve znění Dodatku č. 1 z10.12.2009, Dodatku č.2
z 27 '06'201 1 a Dodatku č. 3 z 27 '06'2013, kteý je přílohou č. 6 zápisu

ukIádá

starostovi MČ schválený dodatek č. 4 podepsat'

Příloha: Kopie Zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10,
příspěvkové organizace z 31.05.2006, včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2
a Dodatku č. 3
Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno,
Vedlejší 1 0, příspěvkové organizace


