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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
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v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Dodatek zřizovací listiny - změna adresy sídla Mateřské školy
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině účinné ode dne 1. 1. 2017 příspěvkové organizace
města Tišnova Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace,
IČO 49457560, dle přílohy č. .....

Zpracováno dne 31.01.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Mgr. Skřepek
Roman
vedoucí odboru

Ing. Švecová Daria
referent odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Garant

Důvodová zpráva
V současné době je ve zřizovací listině účinné ode dne 1. 1. 2017 příspěvkové organizace
města Tišnova Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace, IČO 49457560,
uvedena adresa (sídlo) této organizace následující:
U Humpolky 1686
66601 Tišnov
RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) dokáže přiřadit k číslu popisnému
1686 jediný údaj, kterým je ulice Cáhlovská – kód adresního místa je 13323431.
Změna nastala při přechodu na digitalizaci územní identifikace a číslu popisnému 1686 byla
přiřazena adresa Cáhlovská, dále se pak propisovala tato změna do dalších registrů. Nejdříve
do školského rejstříku, když se přešlo na jeho digitalizaci, a dále do dalších registrů (ROS aj.),
protože všechny digitální systémy jsou propojené a adresy si „ověřují“ v již zmíněném
RUIANu. Ke změnám adresního místa v rejstřících (i v Rejstříku škol a školských zařízení)
dochází automaticky, aniž by o to někdy někdo žádal a bohužel, zřizovatel o této změně
nebyl neinformován.
Vzhledem k tomu, že nelze zapsat adresní místo U Humpolky 1686, jsme nuceni se
přizpůsobit RUIANu a změnit sídlo (adresu) výše zmíněné Mateřské školy, Tišnov, U
Humpolky, příspěvkové organizace, IČO 49457560, ve zřizovací listině a to na následující:
Cáhlovská 1686
66601 Tišnov

Město Tišnov
Dodatek č. 1
ke zřizovací listině účinné ode dne 1. 1. 2017
příspěvkové organizace města Tišnova
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
vydaný v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I.
Změna zřizovací listiny
Tímto dodatkem se mění zřizovací listina účinná ode dne 1. 1. 2017 v článku II., jehož nové
znění je následující:

Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace
Tišnov, Cáhlovská 1686, 666 01
49457560
Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení zřizovací listiny účinné ode dne 1. 1. 2017 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
města Tišnova a účinnosti dnem 1. 3. 2018.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Tišnova dne 12. 2. 2018 usnesením
č.…………………

V Tišnově dne

………………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

