
Příloha ZM 8/8  

 

DODATEK č. 6  

ke zřizovací listině příspěvkové organizace     

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30   

ze dne 3. 11. 2009 

 

 
1. V části 4 - Vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace a tomu odpovídajícího 

předmětu činnosti, bodě 4.5. se dosavadní text nahrazuje tímto zněním: 

 

4.5. Organizace vykonává 

 

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna v objektu č.p. 359 na parcele 

p.č. 40/6 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30), v objektu č.p. 

1250 na parcele p.č. 4394/54 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1),                

v objektu č.p. 2583 na parcele p.č. 5307/6 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 

Želatovská 8), v objektu č.p. 165 na parcele p.č. 2883/78 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov 

I – Město, Trávník 27), v objektu č.p. 171 na parcele p.č. 2680/45 v k.ú. Přerov 

(Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4) a v objektu č.p. 425 na parcele p.č.st. 758 v k.ú. 

Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14),   

 

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna v objektu č.p. 914 

na parcele p.č. 3826/3 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 5)  

a v objektu č.p. 133 na parcele p.č. 5307/89 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 

Svisle 13) a v objektu č.p. 101 na parcele p.č. 616/1 v k. ú. Přerov (Přerov, Přerov I – 

Město, Boženy Němcové 16), 

 

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – vývařovna v objektu č.p. 

214 na parcele p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Kozlovská 44). 

  

Tento dodatek nabývá platnosti na základě usnesení č. …………Zastupitelstva města Přerova 

z 8. zasedání konaného dne 14. 10. 2019.  

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15. 10. 2019. 

 

V Přerově dne …………………….. 

 

          ………………………………….                      …………………………………… 

                     Ing. Petr Měřínský         Mgr. Petr Kouba 

                           primátor        náměstek primátora 

 


