
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
24. Zastupi te lstva města

konaného dne 25.6.2018

ZUŠ - Dodatek č. 4 Zřizovací listiny

Zastupitelstvu města je předkládán  Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jana Štursy. Tento 
Dodatek č. 4 řeší změnu sídla organizace a vymezení majetku v souvislosti s vybudováním a přestěhováním 
do nové budovy ZUŠ na Palackého nám. 16.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dodatek č. 4 Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, IČO 
70282439, dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke 
Zřizovací listině Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na 
Moravě.
RM na své 55. schůzi doporučila předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo města zřizovací 
listiny svých příspěvkových organizací v oblasti školství.
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Základní umělecká škola Jana Štursy změní na začátku školního 
roku 2018/2019 svoje sídlo přestěhováním do nově rekonstruované 
budovy na Palackého náměstí 16.

Předkládaný Dodatek č. 4 jednak ruší současné sídlo organizace na 
třech místech výkonu vzdělávání (Vratislavovo nám. 121, Monseova 351, 
Tyršova 323) a nahrazuje je novým sídlem organizace na Palackého nám. 
16 a dále v Příloze č. 1a specifikuje majetek ve vlastnictví města, který 
předává organizaci k hospodaření a jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití.

Materiál obsahuje: Příloha - Dodatek č. 4 ke ZL ZUŠ včetně Přílohy č. 1a (Veřejná)
Příloha - ZUŠ Zřizovací listina včetně Dodatků 1-3 a příloh (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 2 of 2Návrh usnesení ZM 25.6.2018

18.06.2018https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


