
Statutární město Brno 
městská část Brno-Kohoutovice 

 
DODATEK  č. 2 

zřizovací listiny 
Základní školy Brno, Pavlovská 16, 

příspěvkové organizace 
 

 
Zřizovatel statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice, se sídlem Bašného 36, 623 00 
Brno, okres Brno-město, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, mění tímto dodatkem č. 2 znění zřizovací listiny Základní školy Brno, 
Pavlovská 16, příspěvkové organizace, ze dne 02.02.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne  
18.12.2015 (dále jen „zřizovací listina“) takto: 
 
Text čl. V. odst. 1 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 
 
1. K výkonu činnosti je příspěvkové organizaci vypůjčen níže uvedený nemovitý majetek ve 
vlastnictví statutárního města Brna svěřený Statutem zřizovateli (dále jen „nemovitý majetek“), a 
to formou smlouvy o výpůjčce, kterou uzavřela příspěvková organizace se zřizovatelem, a kterou 
zřizovatel přenechává nemovitý majetek do bezplatného a dočasného užívání příspěvkové 
organizaci v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
Příspěvková organizace vypůjčený nemovitý majetek nevlastní, nevede jej na majetkových 
účtech a ani jej neodepisuje. Nemovitý majetek je veden v účetní evidenci zřizovatele. 
Přehled vypůjčeného majetku: 
 

• pozemek p.č. 2904, o výměře 5980 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je 
stavba občanského vybavení č.p. 576, Pavlovská 16 (budova školy), k. ú. Kohoutovice, 
obec Brno, In line dráha a víceúčelové hřiště 

• pozemek p.č. 2901, o výměře 16173 m2, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Kohoutovice, obec 
Brno  

 
Ostatní znění zřizovací listiny zůstává beze změn. 
 
Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 01.01.2021. 
 
V Brně dne 22.09.2020 
 
 
 
 

Petr Šafařík 
starosta MČ Brno-Kohoutovice 

 



D o l o ž k a   s c h v á l e n í 
dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 
      

Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Brno, Pavlovská 16, příspěvkové 

organizace, byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Kohoutovice usnesením Z 162/XI-

20 písm. c) na XI. zasedání, které se konalo dne 16.09.2020.  

  

V Brně dne 22.09.2020 
 
 
 
 
 

Petr Šafařík 
starosta MČ Brno-Kohoutovice 

 
          
 


