
Dodatek č. 19 

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1  ze dne 2.11.2009, 

dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010,  

dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011,  

dodatku č. 6 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011,  

dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012,  

dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014,  

dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016,  

          dodatku č. 14 ze dne 30.8.2016, dodatku č. 15 ze dne 22.8.2017, 

dodatku č. 16 ze dne 22.8.2017, dodatku č. 17 ze dne 23.5.2018 

a dodatku č. 18 ze dne 29.8.2018 

 
 

Článek I. 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, 

IČ 45180512, se sídlem nám. T.G.Masaryka 8, Přerov, ze dne 2.11.2009,  ve znění dodatku č. 1  

ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 

ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, dodatku č. 6 ze dne  2.10.2012, dodatku č. 7 

ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012, dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 

ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 

ze dne 19.5.2016, dodatku č. 14 ze dne 30.8.2016, dodatku č. 15 ze dne 22.8.2017, dodatku č. 16 

ze dne 22.8.2017, dodatku č. 17 ze dne 23.5.2018 a dodatku č. 18 ze dne 29.8.2018, 

se mění a doplňuje takto: 

 

Do majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření se vkládá modernizace 

scénického osvětlení Městského domu v Přerově, inv. č. 404-00000067, v pořizovací 

hodnotě 1.896.725,25 Kč.  

 

Článek II. 

V jiném se zřizovací listina příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

ze dne 2.11.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2009, dodatku č. 2 ze dne 9.2.2010, 

dodatku č. 3 ze dne 13.4.2010, dodatku č. 4 ze dne 14.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2011, 

dodatku č. 6  ze dne  2.10.2012, dodatku č. 7 ze dne 1.7.2011, dodatku č. 8 ze dne 2.10.2012,  

dodatku č. 9 ze dne 28.12.2012, dodatku č. 10 ze dne 17.9.2013, dodatku č. 11 ze dne 15.9.2014, 

dodatku č. 12 ze dne 20.4.2015, dodatku č. 13 ze dne 19.5.2016, dodatku č. 14 ze dne 30.8.2016, 

dodatku č. 15 ze dne  22.8.2017, dodatku č. 16 ze dne 22.8.2017, dodatku č. 17 ze dne 23.5.2018 

a dodatku č. 18 ze dne 29.8.2018, nemění. 

 

Článek III. 

(1) Dodatek ke zřizovací listině nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.  

 

(2) Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zřizovatel obdrží tři vyhotovení 

a příspěvková organizace jedno vyhotovení. 



 Článek IV. 
 Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto dodatku 

jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho 15. zasedání konaném dne 19.11.2020 

usnesením č. …. 

 

V Přerově dne ............................ 

 

 

 

 

 

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

                           Ing. Petr Měřínský          Michal Zácha 

                                    primátor      náměstek primátora 


