Dodatek č. 2
Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 ze dne 30.09.2009
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 se mění
a doplňuje takto:
Článek 2 včetně nadpisu zní:
Článek 2
Název, sídlo, IČ organizace
Název:

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Sídlo:

Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

IČ:

64201139

Příloha – „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci
k hospodaření“ ke zřizovací listině ze dne 30.09.2009 se nahrazuje úplným novým zněním,
které je nedílnou součástí tohoto dodatku
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají nezměněny. U přílohy zřizovací listiny příspěvkové
organizace dochází pouze k její formální úpravě označení nemovitých věcí, a to v souladu
s § 506 a § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem města Trutnova dne 24.09.2018 usnesením
ZM_2018-xxx/x, bod 01.01, a nabývá účinnosti dne 01.10.2018.

V Trutnově dne 25.09.2018

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města Trutnova

Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci
k hospodaření
Pozemky, jejichž součástí jsou ve smyslu § 506 občanského zákoníku budovy a
stavby, a dále stavby, které ve smyslu § 506 (dočasné stavby) a § 509 občanského
zákoníku (stavby inženýrských sítí) součástí pozemků nejsou.
1. Budovy, stavby, pozemky
a) pozemek - st. p. č. 4392 o výměře 4 684 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. a obec
Trutnov, část obce Střední Předměstí, sestávající se z částí, jehož součástí je budova
č.p. 816 na st. p. č. 4392:
1. 2 budovy ZŠ na st. p. č. 4392,
2. pavilon na st. p. č. 4392,
3. budova - spojovací krčky na st. p. č. 4392,
4. budova tělocvičny na st. p. č. 4392;
b) školní hřiště;
c) chodníky u ZŠ;
d) pozemky - p. p. č. 2658 o výměře 606 m2, p. p. č. 2656/2 o výměře 10 288 m2,
p. p. č. 2656/47 o výměře 701 m2, p. p. č. 2656/46 o výměře 183 m2 a 2656/4 o výměře
1 766 m2, p. p. č. 2875 o výměře 4 030 m2, p. p. č. 2661 o výměře 181 m2, p. p. č. 2653
o výměře 1 241 m2, vše ostatní plocha, p. p. č. 2657 o výměře 799 m2, zahrada, v k. ú.
a obec Trutnov, část obce Střední Předměstí;
e) oplocení.
Nemovitosti uvedené pod písm. a) a d) jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 11630,
pro katastrální území a obec Trutnov, část obce Střední Předměstí.
Nemovitosti a stavby zůstávají i nadále ve vlastnictví zřizovatele.
2. Ostatní majetek
Ostatním svěřeným majetkem je veškerý majetek neuvedený v bodě 1., který je evidován
v účetnictví organizace ke dni účinnosti této zřizovací listiny s výjimkou majetku, ke kterému
získala organizace vlastnické právo svým jménem a pro sebe v souladu s právními předpisy.

V Trutnově dne 25.09.2018

