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DODATEKč. 8 
ke 

Zřizovací listině 

příspěvkové organizace 

Zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 
zřídil podle ustanovení zákona ČNR č. 367 /90 Sb., na základě Statutu města Brna ze dne 
I.I 1.1991, zákona ČNR č. 576/90 Sb. a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Brno 
-střed ze dne 17.1.1991 příspěvkovou organizaci 

Kávéeska, příspěvková organizace 

Zastupitelstvo městské části Brno-střed v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb\ o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
usnesení Zastupitelstva městské části Brno-střed č. ZMČ/2021/18/29 ze dne 14.04.2021. 

mění dosavadní zřizovací listinu 

příspěvkové organizace Kávéeska, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, Koliště 
645/29, IČO: 00101508 ze dne 17.01.1991, účinnou od 01.07.2009, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 04.08.2009, dodatku č. 2 ze dne 06.05.2010, dodatku č. 3 ze dne 13.11.2015, dodatku č. 4 
ze dne 29.11.2016, dodatku č. 5 ze dne 30.06.2017, dodatku č. 6 ze dne 08.10.2018 a dodatku 
č. 1 ze dne 02.11.2020 takto: 

I. 
1. V čl. II - Základní údaje o organizaci v části Sídlo se původní text nahrazuje tímto 

zněním: ,,Vojtova 1030/7, Štýřice, 639 00 Brno". 
2. V čl. III - Organizační uspořádání a provozní prostory se v odst. 1 písm. d) původní 

text ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„d) Správa a služby organizace, centrum volného času, Vojtova 7, 639 00 Brno 

provozní prostor: nebytové prostory a kancelářské prostory v 1. PP, 1. NP a 2. 
NP budovy č.p. 1030 na adrese Vojtova 7, Brno, parc.č. 507/4, výměra 762,20 
m2, k.ú. Štýřice, obec Brno 

3. V čl. VIII. Vymezení majetku předaného organizaci k hospodaření se doplňuje nový 
odst. 2), který zní: ,,Nebytové prostory a kancelářské prostory v 1. PP, 1. NP a 2. NP 
budovy č.p. 1030 na adrese Vojtova 7, Brno, parc.č. 507/4, výměra 762,20 m2, k.ú. 
Štýřice, obec Brno užívá příspěvková organizace na základě smlouvy o výpůjčce č. 
6621120790 (půjčitel: Statutární město Brno), která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí této zřizovací listiny." 

II. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž . každé má platnost 
originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení zřizovatel. 



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Brno-střed a 
účinnosti dnem jeho podpisu. 

III. 
Doložka schválení 

Tento dodatek byl schválen na 18. zasedání ZMČ Brno-střed dne 14.04.2021 , usnesením 
č. ZMČ/2021/18/29. 
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V Brně dne ..... . . ... .... . .... .... .. ........ . 

Statutární město Brno 
městská část Brno-střed 

starosta 
Dominikánská 2, 601 69 Bmo 

07 . 

Ing. arch. Vojtěch Mencl 
starosta městské části Brno-střed 


