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Město Břeclav

Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3

Dodatek č. 2

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Tereza Břeclav, se sídlem 690 02 Břeclav, Pod
Zámkem 2881/5, IC 13691163, schválené zastupitelstvem města dne 22. 6. 2011, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 17.11. 2011.
Město Břeclav vydává na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2012 podle ust. § 84
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke zřizovací listině:
ČI. I.
Zřizovací listina příspěvkové organizace Tereza Břeclav se s účinností od 1. 3. 2012 mění takto:
1. Článek V. se nahrazuje následujícím zněním:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření
a) nemovitý majetek, uvedený ve smlouvě o výpůjčce č. OŠKJVIS/19/05, která je přílohou č. 3
zřizovací listiny a její nedílnou součástí,
b) movitý majetek, uvedený v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
2. Text přílohy č. 2 se nahrazuje novým zněním s názvem Pravidla vztahů města Břeclavi
k příspěvkovým organizacím, č.j. MUBR 61328/2011.
3. V ostatních částech se zřizovací listina nemění.

či. a

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace města Břeclavi byl sepsán ve čtyřech
vyhotoveních, z nichž tři stejnopisy obdrží zřizovatel; jeden stejnopis obdrží příspěvková organizace.
V Břeclavi dne
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Doložka
Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno na 9. zasedání zastupitelstva města, dne 22. 2. 2012.
V Břeclavi dne

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta
Za včcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Baková Zdeňka
Za právní správnost odpovídá:JUDr. Hana Drdová

Příloha č. 1

Inventarizační záznam o provedení řádné inventarizace majetku
k 31.12. 2011
Město Břeclav
Příspěvková organizace:
226 - Tereza Břeclav
Účet

Text

13
19
18
21

Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movit. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla a předměty

22
28
31
32

Celkem

Celková
hodnota
dle inventury

Celková
hodnota
dle evidence

Zjištěný
rozdíl
(+, - v Kč)

97 594,00

97 594,00

0.00

11001099,40
1 610 739,70

11001 099,40
1 610 739,70

0,00
0.00

12 709 433,10

12 709 433,10

0,00

