Dodatek č. 2
Zřizovací listiny Základní školy, Trutnov 3, Náchodská 18 ze dne 30.09.2009
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 se mění a
doplňuje takto:
Čl. II včetně nadpisu zní:
Čl. II
Název, sídlo, IČ organizace
Název:

Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Sídlo:

Náchodská 18, 541 03 Trutnov 3

IČ:

64201171

Čl. IV včetně nadpisu zní:
„Čl. IV
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu:
Hlavním účelem a posláním organizace je základní vzdělávání a výchova žáků prvního až
devátého ročníku v rámci plnění povinné školní docházky a poskytování souvisejících
školských služeb.
2. Předmět činnosti:
Organizace vykonává činnost:
- základní školy,
- školní družiny,
- školního klubu,
- školní jídelny.
Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli uvedenými v § 44 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“).
Školní družina poskytuje v souladu s § 111 školského zákona zájmové vzdělávání za účelem
naplnění volného času zájmové činností se zaměřením na různé oblasti.
Školní klub poskytuje v souladu s § 111 školského zákona zájmové vzdělávání za účelem
naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
Školní jídelna poskytuje školské služby v souladu s § 119 školského zákona a dle příslušných
ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna zajišťuje kromě
stravování žáků rovněž závodní stravování zaměstnanců organizace.

Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18,
která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zní:
Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
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. 239 o celkové výměře 2714 m2, zastavená plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova čp. 18 na st. p. č. 239;
b) pozemek - st. p. č. 55/2 o celkové výměře 582 m2, zastavená plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova čp. 170 na st. p. č. 55/2;
c) pozemek - st. p. č. 305 o celkové výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova tělocvičny bez čp./če. na st. p. č. 305
d) pozemek - st. p. č. 422 o celkové výměře 300 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova čp. 388 na st. p. č. 422
e) pozemek - st. p. č. 541 o celkové výměře 427 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova školní jídelny bez čp./če. na st. p. č. 541
f) stavba - skleník na p. p. č. 216/3;
g) pozemky - p. p. č. 216/3 o výměře 1163 m2, 216/19 o výměře 1734 m2, 216/28 o
výměře 236 m2 a 1432/6 o výměře 219 m2.
Nemovitosti uvedené pod písm. a), b), c), d), e), g) jsou zapsány v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu
vlastnictví č. 5945, pro katastrální území Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, část obce Poříčí.
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.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají nezměněny.
Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem města Trutnova dne 20.6.2016 usnesením
ZM_2016 - /3, bod 01.01, a nabývá účinnosti dne 01.09.2016.
V Trutnově dne 21.06.2016

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města Trutnova

