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Dodatek Ě. 8

ke zřizovací listinĚ

Střední odborné školy Luhařovite, !Ě 51715999

Zlínský kraj se sídlem ve ZlínĚ, lĚ 708913Z0, vydává v souladu s ustanovením § 35 odst. Z písm. i] zákona
ř. tZ9/2000 Sb., o kraiích [krajskÉ zřízení), ve znění pozděiších předpisů, § Z7 odst. 2 zákona
ř. Z5O/Z000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdĚiších předpisů, tento Dodatek
č, B ke Zřizouatí listinĚ Střední odborné školy Luhačovice ve znění 0odatku č. 1,0odatku č. Z, Dodatku č. 3,

Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje
ř. 0506 lzt6 /t8 ze dne 17. 7Z. ZOIB.

Přílohou ř,3/7, která ie nedílnou souřástí tohoto dodatku, se mění příloha ř. 3 Eodatku ř. 6 Zřizovací listiny.

0statní ustanovení Zřizovací listiny Střední odbornÉ školy Luhařovice ze dne 13. 5, Z001 ve
Dodatku ř.7 ze dne ZB. 77. ZOOL, Bodatku ř. Z ze dne 31. B. 2005, Dodatku č. 3 ze dne 17, 6,

Dodatku ř, 4 ze dne 14. 3. ZOIZ, Dodatku č. 5 ze dne 13, 6. ?0t?, Dodatku č, 5 ze dne 10. 12.
a Dodatku ř.7 ze dne Z5. 5. Z018 zůstávajív platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 17. 7Z. ZO1B
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Příloha ř.llt

lĚ:

Název orqanizace:

Sídlo orqanizace:

k Bodatku ř. 8

51715999

střední odborná škola LuhaĚovice

Masarykova t0t,763 Z5 Luhačovire

ke zřizovací |istině

Příloha č. 3 se mění následovně:

1. v části písm. a] Pozemky včetně všech součástí a příslušenství se vypouští:

a včetně všech souřásti a

katastrální území LV parcelní říslo Druh pozemku Doplňuiícíinformace

Luhařovice 349 st. 3/3 zastavěná plocha a nádvoří
součástí pozemku je stavba:
bez řo/če. obč. wb.


