
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 6 - Návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové 

organizace Mateřská škola se speciální třídou pro děti 
s vadami řeči, Brno, Švermova 11, návrh dodatku č. 3 ke 
Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 
POHÁDKA, Brno, Běloruská 4 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: JUDr. Michaela Kučerová V Brně dne 13.05.2020 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Rada MČ předkládá Zastupitelstvu MČ návrh dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, ze 
dne 31.05.2006, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.12.2009. 
 
Dodatek č. 2 upravuje Zřizovací listinu tak, že mění název příspěvkové organizace 
z původního názvu „Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, 
Švermova 11, příspěvková organizace“ na nový název „Mateřská škola Brno, Švermova 11, 
příspěvková organizace“. 
 
Důvodem změny názvu mateřské školy a změny Zřizovací listiny je zrušení speciální třídy 
pro děti s vadami řeči v mateřské škole rozhodnutím Rady MČ Brno-Bohunice ze dne 
08.04.2020. 
 
Současně je Zastupitelstvu MČ je předkládán návrh dodatku č. 3 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, ze dne 31.05.2006, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 17.02.2010. 
 
Dodatek č. 3 upravuje zřizovací listinu tak, že v článku V. Zřizovací listiny „Vymezení 
majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření“ 
rozšiřuje seznam věcí, předávaných Mateřské škole POHÁDKA k hospodaření, o další 
majetek, a to o pozemek p. č. 1933/2 – zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou občanského 
vybavení – budovou č. pop. 723, č. or. 4a, která je součástí pozemku o výměře 233 m2 a 
dále o pozemek p. č. 1933/3 – ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 169 m2, oba 
v k. ú. Bohunice. 
 
Pozemek p. č. 1933/2 o výměře 233 m2 s budovou č. pop. 723, č. or. 4a, která je součástí 
pozemku a pozemek p. č. 1933/3 o výměře 169 m2, oba v k. ú. Bohunice, byly svěřeny MČ 
Brno-Bohunice na základě Usnesení zasedání Zastupitelstva města č. Z8/06 konaného dne 
14.05.2019. Statutární město Brno svěřilo pozemek p. č. 1933/2 s budovou č. p. 723, č. 
or. 4a v k. ú. Bohunice Městské části Brno-Bohunice po nabytí (koupi) od Tepláren Brno, 
a.s., IČ 463 47 534. 
 
Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace, budovu č. p. 723, 
č. or. 4a na pozemku p. č. 1933/2 v k. ú. Bohunice fakticky užívala od roku 2009, kdy byla 
ohledně budovy č. p. 723, č. or. 4a na pozemku p. č. 1933/2 v k. ú. Bohunice mezi 
Teplárnami Brno, a.s. a statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice uzavřena Smlouva 
o výpůjčce č. 08-214/09/MČ, na dobu 10 let s obnovou nájmu vždy na 1 rok po dobu užívání 
budovy mateřskou školou. 
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Dne 04.05.2020 byl uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 08-364/04/MČ, 
uzavřené mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bohunice a Mateřskou školou 
POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvkovou organizací, který opravňuje příspěvkovou 
organizaci užívat zde uvedený majetek, již ve vlastnictví statutárního města Brna, z titulu 
smlouvy o výpůjčce. V návaznosti na změnu Smlouvy o výpůjčce č. 08-364/04/MČ 
Dodatkem č. 1 by měla být Dodatkem č. 3, změněna i Zřizovací listina v článku V., který 
vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný příspěvkové organizaci k hospodaření, 
nahrazením 3. bodu novým zněním. 
 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
schvaluje 
 
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola se speciální třídou 
pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.12.2009, který 
je přílohou č. 5 zápisu 
 
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola POHÁDKA, Brno, 
Běloruská 4, ze dne 31.05.2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2009 a dodatku č. 2 ze 
dne 17.02.2010, který je přílohou č. 6 zápisu 
 
ukládá 
 
starostovi MČ schválené dodatky podepsat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie zřizovací listiny PO MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, 

Švermova 11 včetně dodatku č. 1 
 Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině MŠ Brno, Švermova 11 
 Kopie zřizovací listiny PO MŠ POHÁDKA, Brna, Běloruská 4, včetně dodatku č. 1 

a č. 2 
 Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině MŠ POHÁDKA, Brno, Běloruská 4 


