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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Bc. Lenka Kadaníková
sociálních věcí,
15.06.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
23.06.2020
zdravotnictví
Změna zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Mateřské školy,
Trutnov, IČ 75009617, kterým se upravuje její příloha vymezující majetek ve
vlastnictví zřizovatele svěřený organizaci k hospodaření.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov, IČ 75009617, kterým
se upravuje její příloha vymezující majetek ve vlastnictví zřizovatele
svěřený organizaci k hospodaření.
08.06.2020

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládán návrh úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Trutnov, a to formou Dodatku č. 7, který reaguje na změny v příloze tohoto dokumentu. Úpravy majetku se
týkají odloučeného pracoviště MŠ Horská 228, Trutnov 2 a odloučeného pracoviště MŠ Úpská 559, Trutnov
2.
Na odloučené pracoviště MŠ Horská 282, Trutnov 2 se nově zapisuje majetek, který byl pořízen v rámci
Operačního programu životního prostředí, a to při realizaci projektu „Zelená herna“ (veden pod reg. č.
CZ.1.02/7.1.00/13.17747). Jednou z podmínek poskytnutí dotace bylo, že příjemce dotace (město Trutnov)
se po ukončení realizace projektu stane vlastníkem předmětu podpory a rovněž zabezpečí, že předmět
podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace uvedené akce.
Pětiletá doba udržitelnosti projektu „Zelená herna“ skončila 30.11.2019, proto je možno převést tento
majetek do správy příspěvkové organizaci. Jedná se např. o vřesoviště, bylinkovou zahrádku, ovocné keře,
travní bludiště, ohniště, čmelín, domeček pro ježka a další prvky „Zelené herny“ (podrobně viz příloha).
Na odloučeném pracovišti MŠ Úpská 559, Trutnov 2 je nový majetek součástí bodu 2. Ostatní majetek.
Jedná se např. o vahadlové houpačky, pružinová houpadla, prolézací stěnu se skluzavkou, koloběžky a
další sportovní vybavení (podrobně viz příloha).
Přílohy:
Návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny Mateřské školy, Trutnov
Evidenční karta majetku MŠ Horská
Přehled majetku MŠ Úpská
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 16.06.2020

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

