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MĚSTO BOSKOVICE
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Mateřská škola, Boskovice, Bílkova 19
- Mateřská škola, Boskovice, Na dolech 7
- Mateřská škola, Boskovice, Lidická 1690, 1691
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Boskovice
b) název: Mateřská škola Boskovice, okres Blansko
sídlo: Lidická 1690, 1691, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 62072871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování vzdělávání dětí předškolního věku, součástí
MŠ je školní jídelna, poskytování stravování zaměstnancům školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě - budova MŠ Na dolech čp. 1959, na pozemku par.č. 2574/2, a pozemek par.č.
2574/2, pozemky p.č. 2573, 2574/1, 2575/2, 2575/1, 2572, část pozemku p.č. 7023, budova MŠ Bílkova čp. 19 na pozemku
par.č. 785/128 a pozemku par.č. 785/129, pozemky par.č. 785/128, 785/129, 785/136, část pozemku par.č. 785/56, budova
MŠ Lidická čp. 1690, 1691, 1692, na pozemku par.č. 1990/183, par.č. 1990/181 a par.č. 1990/182, pozemky par.č. 1990/183
1990/181, 1990/182, pozemek par.č. 1990/180, vše zapsáno na LV 10001 pro obec a k.ú. Boskovice, movitý majetek uveden
v inventurních seznamech organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba a prodej výrobků a výpěstků, obchodní a obdobná činnost, poskytování prací a služeb, pronájem kapacit sloužících k plnění úkolů v hlavní činnost v době, ve které pro tento
účel nejsou dočasně plně využity, poskytování stravovacích služeb pro další osoby mimo žáků a zaměstnanců, a to za úplatu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO BRNO
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Mateřská škola Brno, Vranovská 17
- Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno - městská část Brno-sever
b) název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
sídlo: Merhautova 37, 613 00 Brno
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
název: Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
původní sídlo: Tovární 312/23, 737 01 Český Těšín
nové sídlo: Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 75107040
MĚSTO HAVÍŘOV
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2008
název: Odloučené pracoviště Základní školy Havířov
sídlo: V. Nezvala 1/804, 736 01 Havířov-Město, identifikační číslo: 61988723
MĚSTO CHODOV
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Poliklinika Chodov
sídlo: Tovární 600, 357 35 Chodov, identifikační číslo: 670651
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MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací jejich
součástí včetně zimní údržby místních komunikací, dopravní značení, veřejné osvětlení, parkovací systém, čištění komunikací
a prostranství, zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu, nebezpečných odpadů, likvidace odpadů,
vše podle ustanovení zákona o odpadech, veřejná zeleň, zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku, hřbitovní služby,
zajištění údržby a oprav dětských zařízení na území města, provoz a údržba tržiště na náměstí T. G. Masaryka
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 32 940 633,09 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace
sídlo: Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 44940351
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 16 618 863,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 63701219
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: nájem nebytových prostor spravovaných organizací, výuka jazyků (angličtina, němčina, ruština), pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1996 na dobu neurčitou
MĚSTO NOVÝ BOR
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Nový Bor
zařazení do okresu: Česká Lípa
b) název: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
sídlo: B. Egermanna 950, 473 01 Nový Bor
identifikační číslo: 75143861
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pomoci a zajišťování služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich přirozeném prostředí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 3 007 150,65 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- nepotřebný movitý majetek bude po projednání vrácen zřizovateli,
- oprávnění vyřazení určeného majetku s pořizovací hodnotou do 40.000 Kč za kus,
- oprávnění přijímat účelové dary a dotace ve finanční formě bez omezení, v nefinanční formě jen se souhlasem zřizovatele
u daru v cenně vyšší nad 40.000 Kč za kus,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor pro účely sociální,
výchovné, výukové, sportovní, kulturní, společenské, zdravotnické, rehabilitační a stravovací, praní, žehlení, opravy a údržba
oděvů, bytového textilu a osobního zboží, pronájem a půjčování věcí movitých pro účely sociální, výchovné, výukové, sportovní, společenské a soukromé
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 A
- Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11
sídlo: Michalské stromořadí 11, 772 00 Olomouc
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO OSTRAVA
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2008
název: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 34, příspěvková organizace
sídlo: Mjr. Nováka 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, identifikační číslo: 600144755
MĚSTO OSTROV
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2008
název: Základní škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov, okres Karlovy Vary
sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, identifikační číslo: 49753380
MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
sídlo: Na Třebešíně 2299, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 116 375 161,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 65 447 020,93 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a střední škola waldorfská
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Křejpského 1501, Praha 4 na dobu určitou
jednoho roku, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství, prodej výrobků vzniklých z činnosti žáků, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních hrdinů 1
sídlo: Národních hrdinů 1, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, ubytovací služby, pronájem šesti služebních bytů v budově
Národních hrdinů 1, Praha 9 a jednoho služebního bytu v budově Národních hrdinů 392, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
sídlo: Šiškova 2/1223, 180 00 Praha 8
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství, pronájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
sídlo: Štěpánská 22, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 6 776 447,77 Kč, movitý majetek v hodnotě 19 301 128,87 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Štěpánská 22, Praha 1 na dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520
sídlo: Loučanská 520, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 759 544,70 Kč, movitý majetek v hodnotě 8 778 631,12 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti, publikační a nakladatelská činnost zaměřená na tvorbu učebních textů a učebnic pro vlastní potřebu školy, jiných
školských subjektů a odborné veřejnosti, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, pronájem služebního bytu v budově Loučanská 520, Praha 5 na dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5-Smíchov, Zborovská 45/621
sídlo: Zborovská 45/621, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 47 417 188,10 Kč, movitý majetek v hodnotě 10 794 207,47 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Zborovská 45/621, Praha 5 na dobu určitou
jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
sídlo: Preslova 25, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 29 809 898,75 Kč, movitý majetek v hodnotě 26 876 168,16 Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Preslova 25, Praha 5 na dobu určitou jednoho
roku, výroba a prodej výrobků zhotovených v kovoobráběcích a truhlářských dílnách školy, projektová činnost na zakázku
v oblasti strojírenství, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 37
sídlo: Bartákova 37, 140 00 Praha 4
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 77 792 978,18 Kč, movitý majetek v hodnotě 16 059 323,57 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců, pronájem služebního bytu v budově Bartákova 37, Praha 4, výroba rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových
záznamů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11
sídlo: Štefánikova 11/235, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 4 031 810,18 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 7, Šimáčkova 16
sídlo: Šimáčkova 16/1452, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 7 190 517,29 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102
sídlo: Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 820 486,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 597 629,48 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
sídlo: Vršovická 43, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, součástí organizace je školní jídelna, zajišťování závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 74 164 522,96 Kč, movitý majetek v hodnotě 13 392 296,43 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
MĚSTO PRAHA - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975
- Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Praha - městská část Praha 3
b) název: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121
sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, 130 00 Praha 3
identifikační číslo: 63831406
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: rozšíření o poskytování předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek bude navýšen
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: bez změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Základní škola, Praha 3, Žerotínova 36/1100
- Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Praha - městská část Praha 3
b) název: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
sídlo: Chelčického 43/2614, 130 00 Praha 3
identifikační číslo: 63831333
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: rozšíření o poskytování předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek bude navýšen
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou

částka 6

Ústřední věstník

stránka 185

MĚSTO PRAHA - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: město Praha - městská část Praha 13
b) název: Rekreační objekt Kozel, Vrchlabí 129
sídlo: Kamenná cesta 129, 543 02 Vrchlabí - Hořejší Vrchlabí
identifikační číslo: 75143704
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: služby spojené s ubytováním a stravováním při zajištění
výjezdu žáků do škol v přírodě, na lyžařské výcvikové zájezdy, při pobytech organizovaných prostřednictvím odboru sociální
péče a zdravotnictví, při rekondičních pobytech seniorů a při rekreaci zaměstnanců ÚMČ Praha 13
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 471 195,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nevyužitých nebytových prostor, hostinská činnost, nákup a prodej zboží k rekreačním účelům
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697
sídlo: park Petra Bezruče 697, 698 01 Veselí nad Moravou, identifikační číslo: 70872368
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Základní škola Veselí nad Moravou, Zarazická 57
sídlo: Zarazická 57, 698 01 Veselí nad Moravou, identifikační číslo:
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697
- Mateřská škola, Veselí nad Moravou, Tyršova 714
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Veselí nad Moravou
b) název: Mateřská škola, Veselí nad Moravou, Tyršova 714
sídlo: Tyršova 714, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 48847542
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování vzdělávání dětí předškolního věku, součástí
MŠ je školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě - budova čp. 714 st.p.č. 1234 na pozemku st.p.č. 1234, zast. plocha, pozemek
st.p.č. 1234, zděné oplocení areálu MŠ, objekt bez čp. - sklad st.p.č. 1648 na pozemku st.p.č. 1648 s pozemkem 1648 a pozemek parc.č. 3624/44, ost. plocha, vše v k.ú. Veselí-Předměstí, odloučené pracoviště - budova čp. 276, občanská vybavenost
v ulici Vinohradská na pozemku p.č. 629, zast. plocha, pozemek p.č. 629, zast. plocha a pozemky p.č. 630/1, 630/2, 630/3, ost.
plocha, sportoviště a rekreační plochy, vše v obci Veselí nad Moravou a k.ú. Zarazice, movitý majetek uveden v inventurních
seznamech organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nevyužitých nebytových prostor, ostatní doplňková činnost vhodná k provozování ve svěřených prostorách, realizování seminářů pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických škol
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Mateřská škola Horní Moštěnice
- Základní škola Horní Moštěnice
- Školní jídelna Horní Moštěnice
v novou příspěvkovou organizaci
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částka 6

a) úplný název zřizovatele: obec Horní Moštěnice
b) název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vinohrady 30, 751 17 Horní Moštěnice
identifikační číslo: 70981698
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předškolní výchova, základní vzdělání, školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: smlouvou o výpůjčce
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
OBEC LIBČEVES
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2007
název: Základní škola Libčeves, okres Louny, příspěvková organizace
sídlo: 439 26 Libčeves 132, identifikační číslo: 70698406
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
a) úplný název zřizovatele: obec Libčeves
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Libčeves, okres Louny, příspěvková organizace
sídlo: K Zámku 18, 439 26 Libčeves
identifikační číslo: 70698406
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, poskytování stravování zaměstnancům školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 698 764,- Kč, movitý majetek v hodnotě 309 240,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: možnost vykonávání doplňkové činnosti, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 28. 2. 2008
název: Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
původní sídlo: Rudoleckého 23, 669 02 Znojmo
nové sídlo: Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 70841683
2. změnu PSČ v adrese příspěvkové organizace dnem 12. 6. 2008
název: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
sídlo: Komenského náměstí 16, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70842663
3. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského 4
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338
původní sídlo: Komenského 4, 664 44 Ořechov
nové sídlo: Sadová 338, 664 43 Želešice
identifikační číslo: 70842663
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
- Dům dětí a mládeže, Brno, Kořískova 16
- Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
sídlo: Helceletova 4, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993412
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: výkon činnosti domu dětí a mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
sídlo: Školní 764, 357 51 Kynšperk nad Ohří, identifikační číslo: 00669750
KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Nemocnice Chrudim,
sídlo: Václavská 570, 537 27 Chrudim, identifikační číslo: 00084221
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Nemocnice ve Svitavách
sídlo: Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy, identifikační číslo: 00086061
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám s mentálním postižením od 18 let věku, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, osobám s přidruženou lehkou tělesnou nebo smyslovou vadou, výhradně
pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 71176225
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě
pobývající mimo území Pardubického kraje
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám s mentálním postižením od 3 let věku, osobám
s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze
v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje, poskytování hipoterapie, canisterapie, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí
k sociálnímu začlenění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče - domov pro osoby s mentálním postižením od 3 let
věku, pro osoby s přidruženou tělesnou vadou, pro osoby s hlubokým mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením, pro mentálně postižené děti a mládež s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, výhradně pobývajícím na území
Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území
Pardubického kraje, poskytování odborného sociálního poradenství a odlehčovací služby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám s mentálním postižením starším jednoho roku věku
s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou s výjimkou úplné hluchoty, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením
od 3 let věku, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují
sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje, výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže
s mentálním postižením, součástí organizace jsou Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, 537 01 Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče, Řestoky 90, obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, která byla na příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov sociálních služeb Slatiňany delegována zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 00854310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám s mentálním postižením od 18 let věku, osobám,
které jsou postiženy též tělesnou nebo smyslovou vadou lehčího stupně, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje,
pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: 539 74 Předhradí 17
identifikační číslo: 15053822

částka 6

Ústřední věstník

stránka 191

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování pobytových služeb sociální péče osobám starším 18 let věku s chronickým duševním
onemocněním a osobám, které jsou postiženy též tělesnou nebo smyslovou vadou středního a těžšího stupně, výhradně pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje, součástí organizace je Zařízení pro výkon pěstounské péče, Osady Ležáků 919, Skuteč,
obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která byla na příspěvkovou organizaci
Pardubického kraje Domov na hradě Rychmburk delegována zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
- stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
- při úplatném převodu přebytečného movitého majetku pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden rok je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
KRAJ PLZEŇSKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
název: Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň, Bendova 22,
sídlo: Bendova 22, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 00521094
KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2002
- Středisko služeb školám Děčín, příspěvková organizace, Děčín X-Bělá, Družstevní 152
- Středisko služeb školám a pedagogicko-psychologická poradna Chomutov, příspěvková organizace, Chomutov, Václavská 4153
- Středisko služeb škole Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, Roudnice nad Labem, Školní 1803
- Středisko služeb školám Louny, příspěvková organizace, Louny, Prokopa Holého 2308
- Středisko služeb školám Most, příspěvková organizace, Most, Zd. Štěpánka 2797
- Středisko služeb školám Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Tolstého 35
- Pedagogicko-psychologická poradna Děčín, příspěvková organizace, Děčín IV-Podmokly, Thomayerova 3/25
- Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice, Palachova 18
- Pedagogicko-psychologická poradna Louny, příspěvková organizace, Louny Poděbradova 634
- Pedagogicko-psychologická poradna Most, příspěvková organizace, Most, J. Palacha 1534
- Pedagogicko-psychologická poradna Teplice, příspěvková organizace, Teplice, Masarykova 66
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Karla IV. 348
- Středisko služeb školám, Teplice, příspěvková organizace, Teplice, Lípová 651/9
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Středisko služeb školám, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Lípová 651/9, 415 01 Teplice
identifikační číslo: 61515809
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost pedagogicko-psychologické poradny a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci Středisko služeb školám, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace

stránka 192

Ústřední věstník

částka 6

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Horní Prysk 161, příspěvková organizace
sídlo: Horní Prysk 161, 471 15 Prysk, identifikační číslo: 62237055
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Záblatí, Dobrá Voda 97, příspěvková organizace
sídlo: Dobrá Voda 97, 384 33 Záblatí, identifikační číslo: 60098848
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Frymburk 140, příspěvková organizace
sídlo: 382 79 Frymburk 140, identifikační číslo: 68544553
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Žíhle, Nový Dvůr-Sklárna 26, příspěvková organizace
sídlo: Nový Dvůr-Sklárna 26, 331 65 Žíhle, identifikační číslo: 67106587
6. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Nuzerov 5, příspěvková organizace
sídlo: Nuzerov 5, 342 01 Sušice, identifikační číslo: 68784104
7. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě Volyně, Chomutovská 646, okres Strakonice, příspěvková organizace
sídlo: Chomutovská 646, 387 01 Volyně, identifikační číslo: 62519701
8. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace
sídlo: 345 02 Kout na Šumavě 113, identifikační číslo: 48344761
9. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě Doubrava 118, příspěvková organizace
sídlo: Doubrava 118, 352 01 Aš, identifikační číslo: 47725583
10. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Škola v přírodě, Františkov 80, příspěvková organizace
sídlo: Františkov 820, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, identifikační číslo: 45599131
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2003
- Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Teplice, Pod Doubravkou 13, příspěvková organizace
- Speciální mateřská škola a Pomocná škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální mateřská škola a Pomocná škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2, příspěvková organizace
nový název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
sídlo: Trnovanská 1331, 415 02 Teplice
identifikační číslo: 70839841
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, mateřské školy, speciálně pedagogického centra, součástí organizace jsou internát, školní jídelna a školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou
12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2003
- Střední průmyslová škola chemická, Lovosice, Krátká 7, příspěvková organizace
- Střední odborné učiliště, Lovosice, Terezínská 870, příspěvková organizace
- Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
identifikační číslo: 00082571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2003 na dobu neurčitou
13. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2004
- Domov mládeže, Chomutov, Palackého 5, příspěvková organizace
- Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 01 Chomutov
identifikační číslo: 41324641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2004 na dobu neurčitou
14. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2004
- Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Děčín II, Folknářská 21, příspěvková organizace
- Odborné učiliště a Praktická škola, Děčín XXXI-Křešice, Vítězství 194, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická škola, Děčín XXXI-Křešice, Vítězství 194, příspěvková organizace
nový název: Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Děčín XXXI-Křešice, Vítězství 194, příspěvková organizace
sídlo: Vítězství 194, 407 11 Děčín XXXI-Křešice
identifikační číslo: 47274671
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a internátu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou
15. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2004
- Domov mládeže, Litoměřice, Daliborova 5, příspěvková organizace
- Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 3, 412 01 Litoměřice
identifikační číslo: 46773495
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: ubytovací služby, hostinská činnost, realitní
činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou
16. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2004
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Ústí nad Labem, Na Schodech 4, příspěvková organizace
- Střední odborná škola elektrotechnická a Střední odborné učiliště, Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková
organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola elektrotechnická a Střední odborné učiliště, Ústí nad Labem-Stříbrníky, Výstupní 2, příspěvková
organizace
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky, Ústí nad Labem-Stříbrníky,
Výstupní 2, příspěvková organizace
sídlo: Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem-Stříbrníky
identifikační číslo: 14451069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy a školní jídelny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou
17. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Stanice mladých přírodovědců, Děčín XXVII-Březiny, Benešovská 1371, příspěvková organizace
- Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín-Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín-Libverda, Českolipská 123, příspěvková organizace
nový název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace
sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda
identifikační číslo: 47274654
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, domova mládeže, školní jídelny
a stanice zájmových činností
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
18. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální základní škola při nemocnici, Teplice, Duchcovská 53, příspěvková organizace
- Speciální školy, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální školy, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace
nový název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace
sídlo: U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice
identifikační číslo: 70839913
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, mateřské školy a školní družiny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
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19. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Speciální základní škola při nemocnici, Most, J. E. Purkyně 270, příspěvková organizace
- Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení, Most, Zdeňka
Štěpánka 340, příspěvková organizace
nový název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
sídlo: Zdeňka Štěpánka 340, 434 05 Most
identifikační číslo: 62209485
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy a školní družiny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
20. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2005
- Střední odborné učiliště lesnické, Fláje 179, příspěvková organizace
- Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
nový název: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
sídlo: Dělnická 21, 434 80 Most-Velebudice
identifikační číslo: 00125423
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
21. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
- Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Teplice, příspěvková organizace
- Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
sídlo: Trnovanská 1331, 415 02 Teplice
identifikační číslo: 70839841
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, mateřské školy, speciálně pedagogického centra, součástí organizace jsou internát, školní jídelna a školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2006 na dobu neurčitou
22. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
- Školní statek, Měcholupy, Pražská 89, příspěvková organizace
- Krajská majetková, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 00829048
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
23. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
- Střední škola stavební, Chomutov, Na Moráni 4803, příspěvková organizace
- Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
identifikační číslo: 41324641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
název: Dům dětí a mládeže, Světlá nad Sázavou, Jelenova 102
sídlo: Jelenova 102, 582 91 Světlá nad Sázavou, identifikační číslo: 70836175
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dům dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68
nový název: Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem
sídlo: Masarykovo náměstí 68, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
identifikační číslo: 43380778
KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Zlín
nový název: Dětský domov Zlín
sídlo: Lazy 3689, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 61716723
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Vizovice
nový název: Dětský domov Vizovice
sídlo: Chrastěšovská 65, 763 12 Vizovice
identifikační číslo: 61716651
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Kroměříž
nový název: Dětský domov Kroměříž
sídlo: U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 63458691
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Uherské Hradiště
nový název: Dětský domov Uherské Hradiště
sídlo: Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště
identifikační číslo: 60371773
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5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Uherský Ostroh
nový název: Dětský domov Uherský Ostroh
sídlo: Sokolovská 620, 687 24 Uherský Ostroh
identifikační číslo: 60371811
6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Bojkovice
nový název: Dětský domov Bojkovice
sídlo: Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice
identifikační číslo: 60371803
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Valašské Meziříčí
nový název: Dětský domov Valašské Meziříčí
sídlo: Žerotínova 211, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 62334808
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Dětský domov a Školní jídelna Zašová
nový název: Dětský domov Zašová
sídlo: 756 51 Zašová 172
identifikační číslo: 60990597
9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Základní škola speciální a Praktická škola při Dětském domově Zlín
nový název: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
sídlo: Lazy 3695, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 61716464
10. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Základní škola a Praktická škola při Dětském domově Valašské Klobouky
nový název: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
sídlo: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
identifikační číslo: 61716634
11. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Základní škola při Dětském domově Liptál
nový název: Dětský domov a Základní škola Liptál
sídlo: 756 31 Liptál 91
identifikační číslo: 70238499
12. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
původní název: Základní škola při Dětském domově Vizovice
nový název: Dětský domov a Základní škola Vizovice
sídlo: Masarykovo náměstí 420, 763 12 Vizovice
identifikační číslo: 61716405
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Výchovný ústav a školní jídelna, Žulová, Komenského 154
nový název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154
sídlo: Komenského 154, 790 65 Žulová
identifikační číslo: 64988287
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