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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav a školní jídelna, Nová Role, Školní 9
sídlo: 362 25 Nová Role, Školní 9
identifikační číslo: 708 447 39
Činnosti, práva a povinnosti vykonávané k tomuto datu včetně příslušnosti hospodařit s majetkem státu vykonává
od 1. 7. 2012:
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní
jídelna, Žlutice, Jiráskova 344
sídlo: 364 52 Žlutice, Jiráskova 344
identifikační číslo: 708 454 33
2. zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna, Vidnava,
Klášterní 251
sídlo: 790 55 Vidnava, Klášterní 251
identifikační číslo: 008 430 24
Činnosti, práva a povinnosti vykonávané k tomuto datu včetně příslušnosti hospodařit s majetkem státu vykonává
od 1. 7. 2012:
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154
sídlo: 790 65 Žulová, Komenského 154
identifikační číslo: 649 882 87
3. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Praha 5, Radlická 30
sídlo: Radlická 30, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 86 595 971
nový název příspěvkové organizace: Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče
a základní škola, Praha 5, Radlická 30
4. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola
Šumperk
sídlo: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00 843 016
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou a základní škola Šumperk

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 23. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
sídlo: Kladruby nad Labem č.p. 1, 533 14
identifikační číslo: 720 489 72
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: nově zní: Hlavní činnost – Plní funkci
chovatelského zařízení starokladrubského koně, zajišťující uchovávání tohoto plemene koně v barvě bílé a černé, jako kulturních památek a součásti národní kulturní památky. Zajišťuje podmínky pro uchování genetické
rezervy starokladrubského koně. Plní funkci uznaného chovatelského sdružení starokladrubského koně podle
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ustanovení § 5 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plní úkoly spojené s prezentací starokladrubského koně. Plní funkce spojené s péčí o uchování a revitalizaci:
– národní kulturní památky „Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ (dle nařízení vlády č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky),
– součástí kulturní památky „Zámek Slatiňany“ (číslo rejstříku ÚSKP 14856/6-980),
– součástí kulturní památky „Hřebčín – lovecké stáje Heřmanův Městec“ (rejstřík ÚSKP 102554), včetně
péče o volně žijící zvěř jako součást ekosystému národní kulturní památky, stejně jako o zvěř v uznané
bažantnici.
V souvislosti s péčí o kulturní památky a se sbírkami, se kterými hospodaří, plní funkci muzea ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní funkci kulturního zařízení, zaměřujícího se na dokumentační
a informační činnost, poskytujícího služby veřejnosti, se zvláštním na odbornou veřejnost a starokladrubské
koně.
Předmět činnosti – jiné činnosti nově zní:
• Zemědělská výroba – dle ustanovení § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
zemědělská výroba včetně hospodaření na vodních plochách:
– rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných
rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez
pozemků;
– živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní;
– produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných
produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b);
– výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
– úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby;
– chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu;
– hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního
důvodu;
– hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely
• Výkon práva myslivosti – dle ustanovení § 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Právo myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné
míře honebních pozemků.
• Živnosti vázané – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
• Živnosti koncesované:
• Silniční motorová doprava:
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
• Živnosti řemeslné: hostinská činnost; kovářství a podkovářství;
• Živnosti volné – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
– výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží;
– zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
– velkoobchod a maloobchod
– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
– ubytovací služby
– pronájem a půjčování věcí movitých
– výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
– služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
– výroba, obchod a služby jinde nezařazené
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Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze, splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně jinými
předpisy, na základě nichž mohou být jiné činnosti prováděny. Vymezení druhů jiných činností bude prováděno
státní příspěvkovou organizací ročně. Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
2. zrušení organizační složky státu ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Zemědělská vodohospodářská správa
sídlo: Hlinky 60, 603 00 Brno
identifikační číslo: 00020451
Veškerý majetek, práva a závazky, vyjma závazků z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem 1. 7. 2012 na zřizovatele, tedy na Ministerstvo zemědělství (se sídlem Těšnov 17, 117 005 Praha 1, IČ 00020478).
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu údajů u příspěvkové organizace s účinností od 10. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82
identifikační číslo: 709 325 81
Změny se týkají údajů podle § 27 odst. 2 písm. c), e) a f) zák. č. 250/2000 Sb., údaje podle písm. a), b), d), g), a h)
zůstávají beze změny.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: spočívají ve zpřesnění a doplnění předmětu
činnosti příspěvkové organizace. Nové vymezení předmětu činnosti:
„Předmětem činnosti je zejména:
– vedení evidence silnic, silničních a silničních pomocných pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje
– ajišťování prohlídek silnic (hlavní, běžné a mimořádné) ve vlastnictví Jihomoravského kraje
– zajišťování prohlídek mostních objektů (hlavní, běžné a mimořádné)
– zajišťování oprav a běžné a zimní údržby silnic ve vlastnictví Jihomoravského kraje s cílem odstranit závady
ve sjízdnosti, ‒ opotřebení a poškození těchto silnic, jejich součástí a příslušenství
– zajišťování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení
na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje a v jejich ochranných pásmech
– zajišťování investiční činnosti na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje
– zajišťování správy, údržby a investiční činnosti na ostatním majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření
– zajišťování činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi komunikace právním předpisem upravujícím otázky ochrany veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů) na silnicích ve vlastnictví zřizovatele a na ostatních komunikacích předaných
příspěvkové organizaci k hospodaření
– zajišťování zimní údržby na úsecích silnic na území sousedních krajů či států, které navazují na silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to na základě dohod příslušných správců silnic za účelem efektivního výkonu
zimní údržby
– zajišťování dalších činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi pozemní komunikace zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, na silnicích ve
vlastnictví zřizovatele a na ostatních komunikacích předaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a to s výjimkou označování silnic dle § 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a stanovení rozsahu pasportu silnic ve vlastnictví
zřizovatele dle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
– zajišťování činností vyplývajících z práv a povinností stanovených vlastníkovi pozemní komunikace zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy
a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na silnicích ve vlastnictví zřizovatele a na ostatních
komunikacích předaných příspěvkové organizaci k hospodaření.“
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: spočívá v novém způsobu vymezení svěřovaného majetku a v aktualizaci svěřovaného majetku. Nové vymezení svěřovaného
majetku:
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Příspěvkové organizaci je k hospodaření předán následující majetek ve vlastnictví zřizovatele:
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny.
Ostatní majetek [tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku označeného v odstavci a)], který je uveden v příloze
č. 2 zřizovací listiny.
Rozsah majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření se
– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Jihomoravským krajem nebo pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to k okamžiku jeho převzetí;
– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v čl. VI. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
Rozsah a hodnota majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na
základě inventury provedené příspěvkovou organizací k 31. 12. každého roku.“
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
spočívá ve zpřesnění a doplnění tohoto vymezení ve vztahu k právům a povinnostem ke svěřenému majetku. Nové
vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku:
Příspěvková organizace je oprávněna: Nabývat do vlastnictví zřizovatele ostatní majetek. Zabezpečit úplatný převod nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném
předpisy zřizovatele.
Vymezení práv a povinností k majetku zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen
„svěřený majetek“): Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat
zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. Příspěvková organizace
může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;
vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém
vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního
prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.; trvale sledovat, zda
dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků
vyplývajících; informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné
události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.; při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve
výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; výše nájemného nižší než je cena
v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná; v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden
rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného; informovat zřizovatele o uzavření smlouvy o nájmu
a smlouvy o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího
uzavření; o uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si
to vyžádá; využívat práv vlastníka a plnit jeho povinnosti, pro naplnění tohoto účelu zastupuje zřizovatele a jedná
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, zejména je povinna
– včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek
– uplatňovat právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
– uplatňovat nároky z pojistných událostí
– přijímat plnění z pojistných smluv
– zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se odpovědnosti vlastníka komunikací
a jejich součástí a příslušenství za škodu vyplývající ze zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příp.
i z obecné úpravy odpovědnosti za škodu, zejména odmítat či uznávat nároky z odpovědnosti za škodu, uzavírat dohody o náhradě škody a narovnání, jednat s pojišťovnami včetně hlášení pojistných událostí a udělování
souhlasu s vyplacením pojistného plnění, činit za zřizovatele procesní úkony v řízeních o náhradu škody;
řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací; řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací
listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke
zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo
poskytnout do výpůjčky movitý majetek nebo nemovitý majetek [s výjimkou případů podle písmena b)], byt nebo
nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně; v případě poskytnutí majetku k užívání za účelem provozování
podnikatelské činnosti je přípustný jen nájem, jeho doba podle věty první může být příspěvkovou organizací buď
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smlouvou prodloužena, a to nanejvýš o další rok, případně může být smlouva uzavřena na dobu nanejvýš jednoho
roku opětovně podruhé; nájem nebo výpůjčka na dobu delší než jeden rok, na dobu určitou, není-li zcela zřejmé,
jestli bude delší nebo kratší než jeden rok a na dobu neurčitou, a uzavření, prodloužení nebo opětovné uzavření
nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce v případech nespadajících pod větu druhou jsou přípustné pouze
s předchozím souhlasem zřizovatele; nájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit hlavní činnost příspěvkové
organizace;
pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky silnici a silniční pozemek bez předchozího souhlasu zřizovatele je
oprávněna příspěvková organizace vlastním jménem a na vlastní účet za účelem zvláštního užívání ve smyslu § 25
zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění na dobu pěti let včetně; na dobu delší pěti let
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí byla
zřizovatelem předána k hospodaření. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření
s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.“

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 13. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
sídlo: Zítkova 4, Karlovy Vary, PSČ 360 21
identifikační číslo: 71175130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna hlavního účelu
Původní znění čl. II:
Hlavní účel zřízení organizace
Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování: ústavní, léčebné, rehabilitační zdravotní péče a výchovné péče ve smyslu zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů dětem z Karlovarského kraje, dle potřeby i z jiných krajů.
Nové znění čl. II.:
Hlavní účel zřízení organizace
Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a v souladu
s uděleným oprávněním k poskytování zdravotních služeb.
Hlavní předmět činnosti organizace: 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: beze změny
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny
2) změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 13. 9. 2012.
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
sídlo: Perninská 975, Nejdek, PSČ 362 21
identifikační číslo: 69979821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna hlavního účelu
Původní znění čl. II:
Hlavní účel zřízení organizace
Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek (dále „LDN Nejdek“), je zřízena za účelem poskytování ústavní
a ambulantní zdravotní péče ve smyslu zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
LDN Nejdek je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností,
s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně příspěvků získaných ze
zahraničí a s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, případně jiných
rozpočtů a fondů. S výše uvedenými finančními prostředky hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy.
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Nové znění čl. II.:
Hlavní účel zřízení organizace
Léčebna dlouhodobě nemocných (dále „LDN“), je zřízena za účelem poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách) a v souladu s uděleným oprávněním k poskytování zdravotních služeb. LDN je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně příspěvků získaných ze zahraničí a s finančními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, případně jiných rozpočtů a fondů. S výše uvedenými
finančními prostředky hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a dalšími právními předpisy.
Hlavní předmět činnosti organizace: beze změny
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny

3) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 13. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Závodní 205, Karlovy Vary, PSČ 360 06
identifikační číslo: 574660
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna hlavního účelu
Původní znění čl. II:
Hlavní účel zřízení organizace: Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (dále „ÚZZS Karlovarského kraje“), je zřízena za účelem poskytování odborné před nemocniční neodkladné zdravotní péče ve
smyslu zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.ÚZZS Karlovarského kraje je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů
a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně příspěvků získaných ze zahraničí a s finančními
prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, případně jiných rozpočtů a fondů. S výše
uvedenými finančními prostředky hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dalšími právními předpisy.
Nové znění čl. II.:
Hlavní účel zřízení organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (dále „ZZS KK“) poskytuje zdravotní služby v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
a v souladu s oprávněním k poskytování zdravotního služeb. ZZS KK je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně příspěvků získaných ze zahraničí a s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, případně jiných rozpočtů a fondů. S výše uvedenými finančními prostředky
hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími
právními předpisy.
Hlavní předmět činnosti organizace: změna hlavního předmětu činnosti organizace
Původní znění čl. III:
Hlavní předmět činnosti:
Předmětem činnosti ÚZZS Karlovarského kraje je:
poskytování odborné před nemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého
onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které
– bezprostředně ohrožují život postiženého,
– mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
– způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
– působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
– působní změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí,
medicína katastrof,

stránka 8

d)
e)

f)
g)

h)

Ústřední věstník

Částka 1

činnost územního střediska záchranné služby,
spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček,
repatriační transporty,
mezi nemocniční transporty v rámci před nemocniční neodkladné péče,
zajišťování zdravotnického dozoru při kulturních a sportovních akcích v rámci spádové oblasti (tzv. asistenční
služba),
plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních
zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
školení zaměstnanců dle § 132a odst. 6 zákona č. 65/1965, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj.
Nové znění čl. III:
Hlavní předmět činnosti:
Předmětem činnosti ZZS KK je:
poskytování před nemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které
– bezprostředně ohrožují život postiženého,
– mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
– způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
– působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
– působní změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí,
medicína katastrof,
činnost územního střediska záchranné služby,
spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček,
repatriační transporty
mezi nemocniční transporty v rámci před nemocniční neodkladné péče,
plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních
zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
školení zaměstnanců dle zákoníku práce,
poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: změna ve vymezení majetku
Příloha č. 1 zřizovací listiny – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele ze dne 17. září 2009 se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 zřizovací listiny ‒ Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele ze dne 13.09.2012
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
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: změna okruhu doplňkové činnosti
Původní znění čl. VII.:
Doplňková činnost organizace: pronájem nemovitostí
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková
činnost se sleduje a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
Nové znění čl. VII.:
Doplňková činnost organizace:
– pronájem nemovitostí,
– školící a vzdělávací akce pro cizí organizace,
– ajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková
činnost se sleduje a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: změna v názvu organizace
Původní znění čl. VIII.:
Doba, na kterou je organizace zřízena
ÚZZS Karlovarského kraje je zřízena na dobu neurčitou.
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Nové znění čl. VIII.:
Doba, na kterou je organizace zřízena
ZZS KK je zřízena na dobu neurčitou.
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č.2 zřizovací listiny: beze změny
4. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
sídlo: 350 02 Cheb, Goethova 16
identifikační číslo: 49 76 72 67
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna:
původní hlavní činnost – činnost dětského domova a školní jídelny
nově zní: činnost dětského domova
5. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
sídlo: 360 66 Karlovy Vary, Bezručova 19
identifikační číslo: 70 83 89 92
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna:
původní hlavní činnost – činnost základní školy a mateřské školy
nově zní: činnost základní školy, mateřské školy a školní družiny
6. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
sídlo: 356 11 Sokolov, Husitská 2053
identifikační číslo: 49 76 71 94
7. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
sídlo: 360 66 Karlovy Vary, Bezručova 19
identifikační číslo: 70 83 89 92
8. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy
Vary
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 12
identifikační číslo: 70 94 56 24

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změna sídla příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Palackého 130, 738 02 Frýdek-Místek
nové sídlo: Palackého 130, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 600 459 22
2. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace
identifikační číslo: 619 892 15
přejímající příspěvková organizace: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory,
Hudební 6, příspěvková organizace
identifikační číslo: 619 891 85
3. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
identifikační číslo: 706 406 61
přejímající příspěvková organizace: Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
identifikační číslo: 623 303 90
4. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 016 08
přejímající příspěvková organizace: Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
změna názvu a sídla přejímající organizace
nový název příspěvkové organizace: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
původní sídlo: Šenovská 574, 742 42 Šenov u Nového Jičína
nové sídlo: U jezu 7, 741 01 Nový Jičín
5. zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Orlová – Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace
identifikační číslo: 008 478 62
6. zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace
identifikační číslo: 641 204 22
7. zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2011
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
identifikační číslo: 008 447 81

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním
předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
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Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro
osoby se zdravotním postižením ‒ služba je poskytována klientům od 1 roku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Služba je dále poskytována
dětem a mládeži s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým a s nařízenou
ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení ‒ služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální
službu odlehčovací služby ‒ služba je poskytována klientům od 1 roku s mentálním, případně s mentálním
postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti
stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám.
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov pod hradem Žampach dále na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
• služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají
Poskytované sociální služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám s poruchami autistického spektra,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• sobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
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Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu
a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov sociálních služeb Slatiňany je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ denní stacionáře podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro
osoby se zdravotním postižením ‒ služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním postižením,
případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov sociálních služeb
Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení ‒ služba je poskytována klientům od 18 do 80
let věku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář ‒ služba je poskytována
klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací
služby ‒ služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením
v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené
pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám
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• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Ambulantní sociální služba denní stacionář, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• prostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti výchovné,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
• služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají
Poskytované sociální služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám s poruchami autistického spektra,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
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3. oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1.7.2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: 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 takto:
Hlavní účel ‒ Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby
se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov
na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním,
zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitav poskytuje terénní sociální službu podpora
samostatného bydlení osobám od 18 do 64 let věku s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto
službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu
zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poskytované sociální služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám s poruchami autistického spektra,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
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• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
• doprava klientů domovním autem k rodině
• doprava klientů domovním autem na zájmové aktivity – výlety
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje:
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu
a hlavního předmětu činnosti,
• umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ týdenní stacionáře podle § 47 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby
se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené
smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení. Dále je služba poskytována osobám s mentálním
postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální
službu chráněné bydlení osobám od 18 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou
mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu týdenní stacionář osobám od 18 let věku s poruchou autistického spektra a s mentálním
postižením, popřípadě s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením lehčího stupně. Domov na zámku
Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám s mentálním postižením od 18
let věku. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené
pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních
službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití. Sociální služba týdenní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Domov na zámku Bystré na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní služby:
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků
v Domově na zámku Bystré
• zprostředkovává hipoterapii a canisterapii.
Pobytové služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Domov na zámku Bystré dále zajišťuje:
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým plnění dalších úkolů v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

Částka 1

Ústřední věstník

stránka 17

5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
sídlo: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
identifikační číslo: 75064006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Poradna pro rodinu Pardubického kraje je poskytovatel sociální služby odborné sociální poradenství v souladu s § 37 odst.1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Hlavní předmět činnosti ‒ Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, v partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle.
Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc.
Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poradna pro rodinu Pardubického kraje dále zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen NRP) zejména
tyto činnosti: vyhledávání nových zájemců o NRP, odborné psychologické posouzení žadatelů a dětí, přípravu
fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, přípravu k přijetí dítěte do rodiny, poradenskou
pomoc před a po přijetí dítěte do rodiny, následnou péči pro náhradní rodiny, pravidelné skupinové konzultace
o výkonu pěstounské péče a telefonickou krizovou linku pro náhradní rodiny. Poradna pro rodinu Pardubického kraje provádí preventivní a osvětovou činnost. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu
se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby č.p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov pod Kuňkou je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu
činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se
zdravotním postižením ‒ služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním, případně s kombinovaným
postižením. Dále je služba poskytována dětem a mládeži s mentálním, případně s kombinovaným postižením
s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu
chráněné bydlení ‒ služba je poskytována klientům od 19 let věku s mentálním, případně s kombinovaným
postižením. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené
pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
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• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám,
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních
službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov pod Kuňkou neposkytuje fakultativní služby. Pobytové služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Domov pod Kuňkou dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• vytváření podmínek Základní škole a Praktické škole Svítání, o. p. s. k provozování školní třídy Základní
školy speciální a třídy Praktické školy dvouleté v areálu Domova pod Kuňkou pro poskytování vzdělání
uživatelům služeb,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 711 76 225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov U fontány je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro seniory podle § 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ domovy se zvláštním režimem podle § 50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
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Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory ‒
služba je poskytována klientům od 50 let, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují
celodenně pomoc jiné osoby, Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním
režimem služba je poskytována klientům od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence, případně jiných typů demencí, Domov U fontány poskytuje ambulantní
sociální službu odborné sociální poradenství – služba je poskytována osobám stiženým Alzheimerovou demencí nebo dalšími typy demencí; osobám, které o ně pečují a jejich rodinným příslušníkům. Sociální služba
domovy pro seniory zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• aktivizační činnosti
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Sociální služba domovy se zvláštním režimem zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• aktivizační činnosti
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Domov U fontány dále na základě zájmu klientů zajišťuje u obou služeb tyto fakultativní činnosti:
• služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají
Pobytové služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám s poruchami autistického spektra,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu
• osobám smyslově a tělesně postiženým, které vyžadují speciální péči
Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Domov U fontány dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
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a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí
identifikační číslo: 15053822
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním
předmětu činnosti sociální službu domovy se zvláštním režimem podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti
se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě
volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu domovy se
zvláštním režimem ‒ služba je poskytována klientům od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Sociální služba domovy se zvláštním režimem, zahrnuje základní
činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• aktivizační činnosti
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• omoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Domov na hradě Rychmburk dále na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
• služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru
Pobytové služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absenci sociálních návyků, osobám s poruchami
autistického spektra,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Domov na hradě Rychmburk dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu
a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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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: 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 008 54 310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel ‒ Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu
činnosti sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu
činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě
dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti ‒ Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením ‒ služba je poskytována klientům od 15 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Sociální služba domovy pro osoby se
zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám.
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči
Domov u studánky neposkytuje fakultativní služby.
Pobytová služba není určena:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě
ohrožují, sebe a okolí,
• osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Domov u studánky dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožnění praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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

stránka 22

Ústřední věstník

Částka 1

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: beze změny.
10. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a mateřská škola Ústí nad Orlicí
nový název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad
Orlicí
identifikační číslo: 708 447 55
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto: Článek III. Druhy nebo
typy škol a školských zařízení, jejichž činnost organizace vykonává se mění takto:
‒ Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
‒ Základní škola při zdravotním zařízení
‒ Základní škola praktická
‒ Základní škola speciální
‒ Školní družina
‒ Speciálně pedagogické centrum
‒ Praktická škola
‒ Internát
‒ Školní jídelna
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení poskytuje vzdělávání dětem a žákům se zdravotním oslabením
nebo dětem a žákům dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní
stav umožňuje, v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.
Základní škola praktická a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního
vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a podle příslušných prováděcích právních předpisů.
Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s příslušnými
prováděcími právními předpisy.
Praktická škola poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle
vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Internát poskytuje žákům školské služby podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích právních
předpisů.
Školní jídelna poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování
dětí a žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu.
Ostatní ustanovení citované zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.
PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18
identifikační číslo: 70 839 077
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KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změna sídla příspěvkové organizace ke dni 18. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko – psychologická poradna Pelhřimov
původní sídlo: Pražská 127, Pelhřimov
nové sídlo: Solní 1814, 393 11 Pelhřimov
identifikační číslo: 708 441 86
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace s účinností od 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) původní název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Valašské Meziříčí
nový název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
sídlo: Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00851914
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372
sídlo: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 750 33 054
V článku 3 zřizovací listiny se v odst. 5 stávající text ruší a nahrazuje takto:
„ Dalším místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb je mateřská škola a školní družina a školní jídelna – výdejna, to vše umístěno Na Karlově 1534, 256 01 Benešov.“

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 26. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Dvořákova 11, okres Brno-město, PSČ 657 70
identifikační číslo: 00094820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Odejmutí nemovitého majetku z hospodaření: budova č. p. 678 (jiná stavba), Ukrajinská 2, na pozemku
p. č. 1197/13 – zastavěná plocha a nádvoří;
Předání nemovitého majetku k hospodaření: jednotka – nebytový prostor č. 678/2 v budově č. p. 678, Ukrajinská 2, o celkové ploše 2 430,25 m2, a k tomu přináležející spoluvlastnický podíl 243025/319442 na společných
částech budovy č. p. 678 a na pozemku p. č. 1197/13, s povinností hospodařit s touto jednotkou, společnými částmi a pozemkem dle Prohlášení vlastníka budovy č. p. 678, Ukrajinská 2, na pozemku p. č. 1197/13 a pozemku
p. č. 1197/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 769 m2, schváleného na zasedání ZMB č. Z6/016 konaném
dne 19. 6. 2012“.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Beze změn
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změn

MĚSTO BRUŠPERK
oznamuje
změna sídla příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Brušperk
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brušperk, příspěvková organizace
nové sídlo: Sportovní 584, 739 44 Brušperk

MĚSTO BYSTRÉ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 12. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Bystré
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Bystré, okres Svitavy
sídlo: nám. Na podkově 59, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 708 97 476
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace nově zní:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ pronájem najatých nebytových prostor
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
Ostatní body této zřizovací listiny jsou beze změny.

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dne 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Český Těšín
b) název zanikající příspěvkové organizace: Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8, příspěvková organizace
sídlo: Čáslavská 8, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 70987581
název přejímající příspěvkové organizace: Základní škola Český Těšín-Svibice, Pod Zvonek 1835 okres Karviná
sídlo: Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 48004693
název sloučené příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
sídlo: Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 48004693

MĚSTO DOBŘANY
oznamuje
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. října 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Dobřany
zařazení do bývalého okresu: Plzeň-jih
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dobřany, Stromořadí 922, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
sídlo: Stromořadí 922, 334 41 Dobřany
identifikační číslo: 75006723
se sloučila s
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název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dobřany, Loudů 850, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
sídlo: Loudů 850, 334 41 Dobřany
identifikační číslo: 75006731
nový název sloučené příspěvkové organizace: Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
sídlo: Loudů 850, 334 41 Dobřany
identifikační číslo: 75006731
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je
vymezen zněním § 33 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: mateřská škola a školní jídelna v budovách Loudů č.p. 850 na stavební parcele č. 1209, k.ú. Dobřany a Stromořadí č.p. 922 na stavební parcele č. 1679,
k. ú. Dobřany
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý i movitý majetek vymezený v příloze 1. Dispoziční práva beze změny.
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 na nástupnickou příspěvkovou organizaci
přecházejí veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, nemovitý majetek a movitý majetek, pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní aktiva
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny – nejsou stanoveny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou , beze změny – doba neurčitá

MĚSTO DOBŘÍŠ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 6. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Dobříš
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelské služby města Dobříše
sídlo: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš
identifikační číslo: 489 548 45
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: nově zní:
hlavní předmět činnosti:
– zajišťování sociálních služeb pro staré a hendikepované občany regionu Dobříšsko dle vyhlášky č. 182/1991
Sb., provedení zákona o sociálním zabezpečení, v platném znění,
– zdravotní služby – domácí péče dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění.
Všechna ostatní ustanovení zřizovací listiny, ve znění pozdějších dodatků zůstávají nedotčena.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK – MÍSTEK
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
zařazení do bývalého okresu: Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 72046546
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zařízením statutárního města
Frýdku-Místku, jejímž posláním je poskytování výchovné péče dítěti zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho
kulturních a hygienických návyků, přiměřených věku dítěte.
Organizace poskytuje službu hlídání a péči o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3
let věku, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině
je zajištění bezpečnosti, základních potřeb dítěte (strava, využití doby pobytu v dětské skupině s cílem rozvíjet
dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek). Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání
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dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických
návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.
Hlavní předmět činnosti organizace je hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od
jednoho do tří let věku; provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO KRAVAŘE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kravaře, okres Opava
b) název příspěvkové organizace: Buly aréna – Aquapark Kravaře, příspěvkoví organizace
sídlo: Kostelní 2075/28b, 747 21 Kravaře
identifikační číslo: 725 539 95
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem příspěvkové organizace je
všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb. Zajišťování sportovních, tělovýchovných a rekreačních činností a služeb při provozování sportovních , tělovýchovných a rekreačních
zařízení, v nichž se realizují jak vlastní, tak zprostředkované sportovní, tělovýchovné a rekreační činnosti jednotlivců, kolektivů či veřejnosti.
Sportovně výchovná a rekreačně výchovná činnost publikační včetně vydávání katalogů, propagačních tiskovin,
metodických a příležitostných publikací. Správa a provozování sportovních zařízení za účelem poskytování nájmů
speciálně k tomu určených a vybavených nebytových prostor a poskytování s tím spojených služeb-zejména zajišťování sportovních akcí a realizace dalších služeb vyžadovaných v souvislosti s účelem nájmu.
Stanovování cenového režimu-cen služeb, vstupného, poplatků apod. Poskytování tělovýchovných a sportovních
služeb v určené oblasti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Organizace a zajišťování služeb při pořádání sportovních akcí, které jsou pořádány městem Kravaře. Provoz, správa, opravy, údržba a kontrola zařízení
aquaparku.V souladu s příslušnými předpisy zajišťování veškerých periodických i mimořádných revizí provozovaných zařízení. Zajišťování havarijní služby pro provozovaná zařízení, operativní zajišťování odstraňování
havárií a poruch.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: za příspěvkovou organizaci jedná
ředitel, v době jeho nepřítomnosti je zastupován zástupcem.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: do správy příspěvkové organizace předává zřizovatel k plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti majetek ( dále jen svěřený majetek) jenž je vymezen v Seznamu nemovitého majetku. Movitý majetek byl
svěřen příspěvkové organizaci do správy k zajištění plnění svých úkolů. Při hospodaření s majetkem se organizace
řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zřizovací listinou a směrnicemi zřizovatele. Svěřený
majetek se: snižuje o svěřený majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení.
Zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán zřizovatelem nebo jinou příspěvkovou organizací,
zřízenou zřizovatelem, a to k okamžiku jeho převzetí. Zvyšuje o majetek, který byl příspěvkovou organizací nabyt
v souladu s ustanovením článku VIII. této zřizovací listiny, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku: Movitý majetek:
‒ příspěvková organizace pořizuje pro svého zřizovatele movitý majetek potřebný pro výkon své činnosti, v souladu s právními předpisy a zřizovací listinou; příspěvková organizace je oprávněna pořídit movitý majetek
v ceně do 20.000 Kč. (včetně DPH) bez předchozího souhlasu zřizovatele.
‒ příspěvková organizace zabezpečuje na vlastní náklady technické zhodnocení, opravy a údržbu svěřeného
majetku v ceně do 20.000 Kč. (včetně DPH) specifikovaného na jednu akci bez předchozího souhlasu zřizovatele.
‒ příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek movitý darovat, směnit, ani jakkoli zcizit a dále jej
nesmí zatížit zástavním právem, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak.
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‒ příspěvková organizace je oprávněna opotřebovaný nebo zastaralý svěřený majetek movitý vyřadit, a to zejména likvidací, použitím na náhradní díly nebo úplatným převodem, dle podmínek stanovených zřizovatelem
vnitřním předpisem.
‒ příspěvková organizace je povinna přebytečný a nepotřebný svěřený majetek movitý nabídnout zřizovateli
a ostatním příspěvkovým organizacím zřízených zřizovatelem. Nabídka proběhne písemnou formou na zřizovatelem předem stanovené adresy. V případě akceptace nabídky zřizovatelem či jinou zřizovatelem zřízenou příspěvkovou organizací je o převodu svěřeného majetku sepsán předávací protokol. Pokud nabídka není
akceptována, je příspěvková organizace oprávněna s předchozím písemným souhlasem zřizovatele svěřený
majetek movitý vyřadit, a to přednostně úplatným převodem, dále pak použitím na náhradní díly nebo likvidací
při dodržení zásady hospodárnosti. Finanční prostředky nebo jiný majetkový prospěch získaný v souvislosti
s vyřazením svěřeného majetku movitého je u příspěvkové organizace zdrojem investičního fondu.
‒ příspěvková organizace je oprávněna pronajmout nebo vypůjčit svěřený majetek movitý pouze tehdy, pokud
nebude narušen výkon hlavního nebo doplňkového předmětu činnosti příspěvkové organizace, a to nejvýše na
dobu 1 roku. Nájemné je příjmem příspěvkové organizace. Nájemné bude stanoveno ve výši v místě a čase
obvyklé.
Nemovitý majetek: příspěvková organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace není oprávněna majetek nemovitý darovat, směnit, ani jakkoli zcizit a dále jej nesmí zatížit zástavním právem. Příspěvková organizace není
oprávněna vložit svěřený majetek nemovitý do majetku právnických osob nebo ho jinak použít v podnikání
třetích osob.
Příspěvková organizace není oprávněna zatížit svěřený majetek nemovitý věcným břemenem bez předchozího
souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout svěřený majetek bez souhlasu zřizovatele na dobu kratší 1 roku. Dočasně nebo trvale nevyužívané prostory může organizace pronajímat s předchozím souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna sjednat nájemné minimálně ve výši v místě
a čase obvyklém. V odůvodněných případech může příspěvková organizace stanovit nájemné nižší, než je cena
obvyklá. Příjem z nájmu svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace zajišťuje opravy, údržbu a technické zhodnocení svěřeného majetku s celkovými náklady do 20.000 Kč (včetně DPH) za jednotlivou akci, a to v souladu se zřizovatelem schváleným plánem
oprav, údržby a technického zhodnocení. Jednotlivou akcí se rozumí soubor všech činností nutných k naplnění
cíle, není přípustné jednotlivé akce uměle rozdělovat. Opravy, údržbu a technické zhodnocení nad hranic stanovenou v předchozí větě zajišťuje zřizovatel nebo příspěvková organizace s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna zajistit opravy, údržbu a technické zhodnocení svěřeného majetku vždy
v případech mimořádně naléhavé potřeby, která nesnese odkladu. Jde zejména o takové případy, kdy je ohroženo zdraví nebo životy lidí při haváriích nebo přírodních pohromách.
Vlastní majetek příspěvkové organizace: příspěvková organizace nabývá majetek do svého vlastnictví pouze
v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb., tedy darem a děděním, s předchozím souhlasem zaměstnavatele. V ostatních případech v souladu s ust. § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., jde o majetek
svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci. K majetku uvedeném v bodu a) tohoto odstavce vykonává příspěvková organizace veškerá práva a povinnosti, která vlastním majetkem související. Platí pro něj přiměřené
pravidla stanovená zřizovací listinou pro svěřený majetek (např. pronájem majetku).
Pravidla pro výrobu a prodej zboží: příspěvková organizace je oprávněna pořizovat zásoby, vyrábět výrobky,
prodávat výrobky a zboží v souladu s účelem stanoveným ve zřizovací listině a v souladu s umožněnou doplňkovou činností.
Příspěvková organizace není omezena v rozsahu práv při výrobě a prodeji zboží, vždy musí zajistit účelnost,
hospodárnost a efektivnost svého konání.
Pohledávky a další práva: příspěvková organizace je povinna uplatňovat svá práva a pohledávky řádně a včas.
Je povinná zabezpečit, aby nedošlo k jejich zániku nebo promlčení. Příspěvková organizace je povinna včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku a také za škodu, kterou by tento majetek způsobil třetím osobám.
Příspěvková organizace je oprávněna postoupit pohledávku v případě, že je to pro ni prokazatelně výhodné,
a to s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna realizovat započtení
pohledávek. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat dohodu o splátkách, kdy lhůta splatnosti nepřesáhne 365 dnů. V případě delší lhůty splatnosti uzavírá dohodu o splátkách pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně, účelně a efektivně užívat pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit dodržování norem ve vztahu k provozování majetku, jako jsou např. požární, bezpečnostní, hygienické,

stránka 28

Ústřední věstník

Částka 1

ekologické předpisy. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením, poškozením,
odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy.Příspěvková organizace je povinna pojistit svěřený majetek.
Příspěvková organizace je povinna spolupracovat se zřizovatelem v těch případech, kdy je pojistitelem zřizovatel, a to zejména jej informovat o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace nevymezená ve zřizovací listině, vykonává zřizovatel. Zřizovatel je
oprávněn stanovit příspěvkové organizaci způsob a rozsah vedení majetkové evidence a postup inventarizace.
Příspěvková organizace vyhodnotí v pololetní a roční zprávě o hospodaření přijetí a čerpání darů, včetně darů
nepeněžních a darů účelově určených, za dané účetní období.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tedy v platném znění může vykonávat doplňkové činnosti, jež provádí za úplatu na základě živnostenského oprávnění a odděleně sleduje.
V rámci živnosti volné – Výroba, obchod a služby jde zejména o tyto obory:
‒ reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ velkoobchod a maloobchod
V rámci řemesel jde o hostinskou činnost.
V rámci živností vázaných jde o masérské rekondiční a regenerační služby.
Organizace může provozovat vymezenou doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního předmětu činnosti, a že ve své hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena, plní všechny úkoly stanovené
zřizovatelem. Prostředky získané doplňkovou činností mohou být provozovány pouze za účelem dosažení zisku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou.

MĚSTO LOUNY
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) název příspěvkové organizace: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření : se mění takto:
Dlouhodobý majetek mimo majetek movitý, který má ve své účetní evidenci příspěvková organizace k datu změny
zřizovací listiny, se považuje za majetek svěřený. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. VII.
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý
majetek nemá organizace svěřený.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: se mění takto:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona. Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká: nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou zde neuvedenou. Příspěvková
organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku
a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými
zásahy; vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace
ve svém vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize
a technické prohlídky majetku; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod., informovat zřizovatele na
základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.; při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá;
využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se
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tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat
zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním); řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem pravidly rady města, která v uvedené oblasti upravují vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo
poskytnout do výpůjčky movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace; zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí
k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy
zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli, případně
dle vnitřních norem zřizovatele; převádět výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku do investičního
fondu organizace dle § 31 zákona.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byly zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o finanční neúčelový dar do
výše 20 tis. Kč. V jednotlivém případě; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná
o účelový dar určený k přímé spotřebě pro klienty jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným
aktivitám, drobné dárky věcné apod., v tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle § 27 odst.
5 zákona, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena; děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce
a to aktiva pořízená:
‒ na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání;
‒ na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona a na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého;
‒ na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace;
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
‒ vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: zvlášť majetek nabytý
bezúplatným převodem od zřizovatele; zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním;
‒ pojistit majetek
‒ nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, pokud se pro ni stane trvale nepotřebný. V případě, že uživatel nabídku nepřijme, může příspěvková
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona).
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu
EU a dalších zahraničních institucí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: školní jídelna, školní družina, školní
klub
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se mění takto: pronájem a správa bytů v domech s pečovatelskou
službou Louny – uzavírání smluv o nájmech bytů a nebytových prostor, vybírání předepsaného nájemného a úhrad
za služby spojené s užíváním bytu, vykonávání úkonů k zajištění řádné správy, údržby a oprav domovního, bytového a nebytového fondu atd.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO MEZIBOŘÍ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Meziboří
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Meziboří, J.A. Komenského 340
Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace
název slučované organizace: Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace
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sídlo: Meziboří, J.A. Komenského 340, okres Most
identifikační číslo: 622 090 51
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního a základního vzdělávání
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutární orgán – ředitel školy. Jedná
jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření :
nemovitý majetek – pozemky: stavební parcela č. 342 o výměře 2909 m2; stavební parcela č. 343 o výměře 683
m2; pozemková parcela č. 79/1 o výměře 1841 m2;pozemková parcela č. 79/2 o výměře 5319 m2; pozemková parcela č. 84/6 o výměře 5319 m2; pozemková parcela č. 84/7 o výměře 277 m2; pozemková parcela č. 84/8 o výměře
2652 m2; pozemková parcela č. 225/147 o výměře 1704 m2; stavební parcela č. 224 o výměře 538 m2; pozemková
parcela č. 225/218 o výměře 1199 m2; stavební parcela č. 315 o výměře 661 m2;
budovy: budova ZŠ, objekt A,B,C; budova ZŠ, objekt D,E; budova ZŠ objekt; budova MŠ – Žižkova 268; budova
MŠ – Mírová 224; dětské hřiště – Žižkova 268; veřejně přístupné sportoviště; oplocení školního pozemku; oplocení školního areálu; skleník;
nemovitý majetek v hodnotě 36.884.357,44 Kč.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: dle zřizovací listiny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: školní jídelna, školní družina, školní
klub
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

2. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Meziboří
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Meziboří, Žižkova 268, okres Most
identifikační číslo: 727 450 11
Veškerý majetek, práva a závazky Mateřské školy Meziboří, příspěvkové organizace, včetně práv a závazků
z pracovně právních vztahů přecházejí na přejímající Základní školu Meziboří, J. A. Komenského 340.
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 13. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Moravské Budějovice, okres Třebíč
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
sídlo: Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
identifikační číslo: 750 236 44
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: se doplňuje takto: vkládá se další nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele
‒ Stavební úpravy MŠ Husova, inv.č. MUMBP001V317, ev. č. 10010 umístěné na pozemku p. č. st. 600…
..239.622,00Kč
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: beze změny
MĚSTO NOVÝ JIČÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: Bytový podnik města Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Nový Jičín, Masarykovo náměstí 26/15, 741 01
identifikační číslo: 008 480 85
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: správa domovního fondu města Nový Jičín,
nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví zřizovatele včetně příslušejícího majetku.
Veškerý majetek, práva i závazky příspěvkové organizace přecházení dnem 1. 7. 2012 na zřizovatele – Město
Nový Jičín.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Pardubice
b) název příspěvkové organizace: Pardubice Region Tourism
identifikační číslo: 711 861 82
s příspěvkovou organizací: Kulturní centrum Pardubice
Veškerý majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci Pardubice Region Tourism se svěřuje k hospodaření nástupnické organizaci, kterou je Kulturní centrum Pardubice, dále práva a závazky včetně práv a povinností
z pracovně právních vztahů přecházející na tuto nástupnickou organizaci.
Změna sídla příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Pardubice
původní sídlo příspěvkové organizace: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
nové sídlo: nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
identifikační číslo: 000 852 86

MĚSTO PLANÁ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Planá, okres Tachov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Planá, Na Valech 143, okres Tachov, příspěvková organizace
s příspěvkovou organizací: Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvková organizace
která je nástupnickou organizací.
nový název příspěvkové organizace: Základní škola Planá, příspěvková organizace
sídlo: Nám. Svobody 59, 348 15 Planá, okres Tachov
identifikační číslo: 75 005 581
V rámci tohoto sloučení přejdou s účinností od 1. 7. 2012 na nástupnickou organizaci veškerá práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům ZŠ Na Valech 143, veškerý nemovitý a movitý majetek ZŠ Na Valech
143 přechází dle mimořádné inventarizace k 30. 6. 2012 na nástupnickou organizaci. Pohledávky, závazky, zásoby,
finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní aktiva ZŠ Na Valech přecházejí na nástupnickou organizaci
k 1. 7. 2012.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: Škola sdružuje:
‒ základní školu, která poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
‒ školní družinu, která slouží výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků mimo vyučování v souladu
s § 20 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů
‒ dům dětí a mládeže jako středisko pro volný čas dětí a mládeže, které plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační v souladu s § 19 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
‒ školní jídelnu, která zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků v souladu s § 39 zákona č. 76/1978 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
Součástí školy je odloučené pracoviště na adrese Planá, Na Valech čp. 143 a 131
Přílohou je nové vymezení majetku , který je předán organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití.
Hodnota movitého i nemovitého majetku se zvýší o částku dle mimořádné inventarizace provedené k 30. 6.
2012.
Veškerá další ustanovení uvedená ve zřizovací listině ze dne 9. 10. 2002 a v dodatku č. 1,2,3,4 a 5 zůstávají v platnosti.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Praha
článek X se doplňuje o písm. e), které zní takto: e) osobní doprava provozovaná vozidly určenými pro nejvýše
9 osob včetně řidiče
2. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Vokovice
sídlo: Vokovická 3, Praha 6
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Rozpis nemovitého majetku…
3. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Rozpis nemovitého majetku…
4. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Rozpis nemovitého majetku…
5. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a střední škola waldorfská
sídlo: Praha 4, Křejpského 1501
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Rozpis nemovitého majetku…

MĚSTO ROKYCANY
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Rokycany
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna základní školy Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace
se slučuje pod ‒ název příspěvkové organizace: Základní škola Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace
sídlo: Čechova ul. 855, Rokycany
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
se mění název této základní školy na: Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace
sídlo: Čechova ul. 855, Rokycany
Školní jídelna základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace se ke dni 30. 6. 2012 slučuje
pod Základní školu T. G. Masaryka Rokycany, příspěvkovou organizaci, se sídlem v Třebízského ulici 32, Rokycany.

MĚSTO ŠLAPANICE
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 13. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Šlapanice, okres Brno-venkov
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b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zahrádka, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 1444/8, Šlapanice 664 51
identifikační číslo: 750 239 54
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: školní jídelna – školní jídelna zajišťuje školní stravování dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy
k zákonu. Školní jídelna je oprávněna poskytovat závodní stravování na základě § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Školní výdejna – zajišťuje školní stravování dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro děti v místě školských služeb – Brněnská
Pole, č. p. 1836, 664 51 Šlapanice.
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 se mění takto: Čl. V odst. 1 a 2 zní:
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí – zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření
nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Nemovitý majetek byl předán k hospodaření ke dni 1. 1. 2003. Rozsah tohoto majetku se zvyšuje o hodnotu investic
a technického zhodnocení. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je uveden v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Nemovitý majetek byl předán
k hospodaření ke dni 1. 4. 2012. Rozsah tohoto majetku se zvyšuje o hodnotu investic a technického zhodnocení.
Ostatní majetek (tzv. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.) – zřizovatel předává příspěvkové
organizaci k hospodaření dále majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek byl
předán k hospodaření k 1. 1. 2003. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dále majetek, který
je uveden v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Movitý majetek byl předán k hospodaření k 1. 4. 2012.
Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou městem Šlapanice, a to k okamžiku jeho převzetí;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v čl. VI. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
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: beze změny
MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
sídlo: Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 004 851 95
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí je odborné pracoviště pro kulturu, profesionální i neprofesionální umění, vzdělávání a využití volného času všech věkových kategorií. Činnost vykonává v tomto územním rozsahu:
‒ město Ústí nad Orlicí a okolí
‒ administrativní obvod okresu Ústí nad Orlicí
‒ regionální, celostátní a mezinárodní aktivity
Organizace zajišťuje a realizuje následující činnosti:
Profesionální i amatérská divadelní představení: v rámci školního vyučování pro MŠ, ZŠ, speciální a střední školy
Ústí nad Orlicí a okolí – systém mládež a okolí; divadelní předplatné (1–2 večerní představení měsíčně); sobotní
příp. nedělní dětská představení;
Profesionální i amatérské koncerty vážné hudby: Kruh přátel vážné hudby formou předplatného; školní vystoupení – systém mládež a kultura
Provoz kina – programová náplň: dospělí; děti a mládež, veřejnost; školní včetně družin – uzavřená představení
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Koncerty: populární hudba, folk, country, rock, jazz, swing a další;
Komponované pořady: Zadáno pro ženy a nejen pro ně; zábavné akce pro děti a mládež
Besedy a přednášky: cestopisné, naučné, ostatní
Taneční podvečery
Okresní, regionální, národní, mezinárodní soutěže a přehlídky
Akce pro širokou veřejnost
Kurzovní činnost
Půjčovna divadelních her Dilia – cca 2400 svazků
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, který je jmenován Radou města Ústí nad Orlicí. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn
jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech. Ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace.
Ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace –
vše v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Ředitel s předchozím písemným souhlasem zřizovatele vydává odpisový plán. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, která
vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu
činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí:
– dům čp. 1062 v ulici Husova, který se nachází na stavební parcele č. 1139 v obci a katastrálním území Ústí nad
Orlicí
– dům čp. 510 v ulici Smetanova, který se nachází na stavební parcele č. 3061 v obci a katastrálním území Ústí
nad Orlicí
Zřizovatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bezúplatně předává organizaci do vlastnictví
movitý majetek dle inventárních soupisů, které tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace vůči svěřenému majetku vykonává úlohu
správce, přičemž s veškerým svěřeným majetkem hospodaří bezúplatně a efektivně a ekonomicky jej využívá, a to
po dobu trvání organizace.
Organizace nabývá do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena pořízení z vlastních příjmů, z příspěvku státu, zřizovatele, daru nebo z výsledku doplňkové činnosti. Zřizovatel může
stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Organizace
může nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Svěřený majetek nesmí organizace bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit,
darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě. Svěřený majetek je organizace oprávněna poskytovat
jiným subjektům k užívání bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na
dobu jednoho roku, tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena. K poskytování svěřeného majetku dle předchozí věty na dobu delší jednoho roku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele.
Výnosy z činnosti uvedené v tomto bodu jsou příjmem organizace.
O svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku. V suterénu budovy čp. 1062
svěřené organizaci do správy se nachází restaurace o rozloze 557, 22 m2. Pronájem restaurace včetně movitého
majetku zajišťuje organizace s tím, že smlouva o nájmu nebytových prostor včetně případných dodatků může být
uzavřena až po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Výnosy z pronájmu restaurace jsou příjmem organizace. V suterénu budovy čp. 510 svěřené organizaci do správy se nacházejí skladové prostory o rozloze 421,35
m2, provozovna kadeřnictví o rozloze 33 m2 a kotelna o rozloze 82,25 m2. Pronájem uvedených nebytových
prostor, včetně movitého majetku zajišťuje organizace s tím, že smlouva o nájmu nebytových prostor včetně případných dodatků může být uzavřena až po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Výnosy z pronájmu výše
uvedených nebytových prostor jsou příjmem organizace. Organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho údržbu a opravy. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku nebo vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví či život návštěvníků, zaměstnanců
či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto opravy neprodleně (nejpozději do tří dnů)
nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku.
Organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovatel odpovídá za škodu, která by
neohlášením potřeby oprav vznikla. Stavební úpravy, rekonstrukce a modernizaci nemovitého svěřeného majetku
financuje ze svého rozpočtu zřizovatel. V rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna
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provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Majetek organizace účetně odepisuje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Odpisy organizace provádí dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Pokud
se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona, pro ni trvale
nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem. Budovy čp. 510 a 1062 svěřené organizaci do správy pojišťuje zřizovatel movitý majetek pojišťuje
organizace s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. Organizace je oprávněna stanovovat
výši poplatků za své služby (např. vstupné, krátkodobý pronájem prostor).
Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a jiných veřejných rozpočtů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Organizace dále hospodaří s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské
unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. O hlavní, tak i doplňkové činnosti, pokud ji provádí, vede oddělené účetnictví.
Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací upravují zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření organizace, hmotná zainteresovanost
organizace, závazné ukazatele, případná odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány
zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
– nabývat do svého vlastnictví darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, s výjimkou
majetku uvedeného v odst. 6 tohoto článku,
– nabývat do svého vlastnictví děděním majetek potřebný k výkonu činnosti, pro který byla zřízen;, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
– uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru
– přistoupit k závazku nebo převzít dluh
– přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům,
– uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě,
– použít rezervní fond organizace k posílení svého investičního fondu
Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho
součástí. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon neplatný. Do doby, než právní úkon nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které
nebyly známy v době rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
Organizace nesmí: zajišťovat závazky; nakupovat akcie či jiné cenné papíry; vystavovat nebo akceptovat směnky,
ani být směnečným ručitelem; zřizovat nebo zakládat právnické osoby; mít majetkovou účast v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání;
Organizace je oprávněna přijímat účelově neurčené peněžité dary. Organizace není oprávněna poskytovat dary
jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze
svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu podle článku VII. odst. 14 této zřizovací listiny.
Pokud zřizovatel nerozhodne jinak, výnosy z pronájmu svěřeného majetku jsou příjmem organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: k lepšímu využití všech svých
hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku může organizace vykonávat
pronájem nebytových prostor a výběr poplatků s tím spojených.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost
jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová. Organizace je povinna zajistit v účetnictví oddělené
sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti. Zisk dosažený z doplňkové činnosti může
organizace použít pouze ve prospěch své vlastní činnosti. Jiné použití zisku je výjimečně možné jen na základě
předchozího souhlasu zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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Sídlo: Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo: 71192174
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem činnosti organizace je zajištění:
– výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační činnosti nespojené s pobytem mimo místo, kde
PO vykonává svou činnost školského zařízení pro zájmovou činnost,
– osvětové činnosti včetně shromažďování informací pro žáky, studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů,
– táborové činnosti a dalších činností spojených s pobytem mimo místo, kde PO vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání,
– účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti,
– individuálních prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání, dětí, žáků a studentů,
– využití otevřené nabídky spontánních činností,
– dále se podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi, rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Svou činnost zpravidla vykonává po celý školní rok, a to i ve
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Účel a předmět činnosti organizace – Dům dětí a mládeže Varnsdorf,
příspěvková organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Předmět hlavní činnosti:
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech, jimiž jsou zejména kroužky, kluby,
soubory, kurzy. Příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tématická rekreační činnost.
• Akce pro členy zájmových kroužků mimo schůzky, včetně výletů.
• Akce pro členy zájmových kroužků a veřejnost.
• Semináře, kurzy, kulaté stoly, workshopy, sympozia.
• Pořady pro děti, rodiče, mládež a veřejnost.
Osvětová činnost, včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, i pro další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů.
Spontánní činnosti: výstavy; fotbálek; stolní tenis
Prázdninová činnost, která se uskutečňuje formou táborů, odborných soustředění.
Individuální práce, vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků a studentů (konzultace k soutěžím, příprava k maturitě).
Spolupráce: s veřejnou správou (samosprávou – s městy i se státní správou); s MŠ, ZŠ, SŠ; s nestátními neziskovými organizacemi,
Soutěže a přehlídky: Pořádání soutěží a přehlídek na úrovni místní, okresní, krajské, republikové a mezinárodní.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace v oblasti provozu i pracovně právních vztahů a je oprávněn jednat,
zavazovat se a nabývat práv jménem organizace v celém rozsahu působnosti a za podmínek stanovených touto
zřizovací listinou a to tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. Jeho základní pravomoci
vyplývají z § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání v platném znění. Ve své činnosti se dále řídí obecně platnými právními předpisy a touto zřizovací listinou. Ředitele organizace jmenuje a odvolává zřizovatel (obec) na základě konkurzního řízení. Zaměstnavatelem
ředitele je organizace.Vnitřní činnost organizace se řídí organizační strukturou stanovenou ředitelem. Ředitel do
3 měsíců od zřízení organizace vypracuje organizační a provozní řád a další vnitřní směrnice potřebné k zajištění
provozu organizace. Tyto dokumenty předloží zřizovateli.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Majetek ve vlastnictví zřizovatele se organizaci předává bezplatně do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití pro splnění účelu činnosti dle ustanovení článku 2. této zřizovací listiny
na základě samostatného předávacího protokolu a tvoří ho: Movitý majetek v hodnotě 840.552,00 KČ. Rozsah
a hodnota tohoto majetku bude vyčíslena jako Dodatek č. 1 ke dni předání Krajským úřadem Ústeckého kraje,
nejpozději do 30.06.2011. (termín posunut na 31.01.2012) Rozsah a hodnota majetku uvedeného v odstavci 4.1.
této zřizovací listiny bude každoročně aktualizována na základě inventarizace provedené dle zákona č. 563/1991
Sb. o účetnictví, v platném znění. Za majetek ve vlastnictví zřizovatele a předaný organizaci do správy se považuje
i veškerý majetek pořízený organizací od účinnosti této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Zřizovatel vymezuje následující majetková práva a povinnosti, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, užívala pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– organizace je povinna hospodařit s majetkem efektivně a ekonomicky,
– organizace nesmí majetek bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit,
darovat, svěřit majetková práva jiné osobě,
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– organizace může pronajímat majetek bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku,
k pronájmu na dobu delší jednoho roku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, toto časové omezení
neplatí v případě pronájmu služebního bytu,
– organizace může rozhodovat o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena za jednotku nepřesahuje 3 000,- Kč,
vyřazení ostatního majetku podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele,
– organizace je povinna starat se o majetek s péčí řádného hospodáře, chránit jej před zničením, poškozením,
odcizením nebo zneužitím,
– organizace je povinna udržovat majetek v provozuschopném stavu, provádět a hradit běžnou údržbu a běžné
opravy s tím, že rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy a opravy budov a jejich zařízení v hodnotě nad
5 000,- Kč za jeden případ zabezpečuje na své náklady zřizovatel,
– organizace je povinna vést operativní a účetní evidence, provádět pravidelné inventarizace majetku,
– organizace je povinna provádět účetní odpisy majetku dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
– zřizovatel zajišťuje pojištění nemovitostí, movitých věcí, šatny žáků a škody na zdraví žáků.
– zřizovatel zajišťuje a hradí: revize elektroinstalace a elektrických zařízení, revize hromosvodů, revize plynových zařízení, revize ručních hasicích přístrojů, revize požárních hydrantů, revize výtahů, revize tlakových
nádob, revize kotelen, revize komínů včetně odstranění závad uvedenými revizemi zjištěných,
– organizace zajišťuje a hradí ostatní pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky
majetku neuvedené v předchozím odstavci.
Případné příjmy z prodeje vyřazeného majetku dle odstavce 5.1. této zřizovací listiny mohou být použity pouze
na činnosti uvedené v článku 2.2. této zřizovací listiny. Organizace je rovněž povinna dodržovat platné předpisy
v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší),
v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech,
chodníků), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech. Organizace je povinna využívat všech
práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí apod., a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků
vyplývajících. Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva
pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená: na základě ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání; na základě tvorby
a použití fondů dle § 30, § 32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb. a na základě schválených přídělů fondů zřizovatelem
při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého, na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijetí
daru potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, do svého vlastnictví.
Ve finančním hospodaření se organizace řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech v platném znění a ustanoveními § 27 až 37 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění. Organizace hospodaří s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem (příspěvek na
činnost), orgánem kraje v přenesené působnosti dle § 161 zák. č. 561/2004 Sb. a s prostředky získanými vlastní
činností případně z darů právnických nebo fyzických osob. Organizace je povinna zpracovávat rozpočet pro každý
kalendářní rok v termínech stanovených zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na činnost organizace vychází z oprávněných a odůvodněných potřeb a vlastních výkonů organizace. Zisk vytvořený v rámci doplňkové činnosti (Článek
7. této zřizovací listiny) může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné využití může povolit pouze
zřizovatel. Smlouvy o půjčce, úvěru nebo nákupu zboží na splátky může organizace uzavírat pouze se souhlasem
zřizovatele. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry, přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky může pouze se souhlasem zřizovatele. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům
s výjimkou darů poskytovaných v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb vlastním zaměstnancům. Organizace je
povinna předkládat výsledky hospodaření písemnou formou dvakrát za rok. Termín určí zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
– Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí pro dospělé.
– Poskytovat podnájem k pořádání vzdělávacích nebo sportovních akcí pro dospělé
Doplňková činnost nesmí omezovat předmět hlavní činnosti vymezený částí 2.2. této zřizovací listiny a organizace
ji může provozovat pouze za účelem získání finančních prostředků na zkvalitnění své hlavní činnosti. Doplňkovou činnost organizace provádí v souladu s platnými předpisy a na základě platného živnostenského nebo jiného
oprávnění. V rámci svého hospodaření organizace doplňkovou činnost sleduje odděleně od hlavní činnosti v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou s datem vzniku 1.7.2004.
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OBEC DOLNÍ BĚLÁ
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Dolní Bělá, příspěvková organizace
sídlo: Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá
identifikační číslo: 75 005 654
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace

OBEC HRDLOŘEZY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Hrdlořezy
zařazení do bývalého okresu Mladá Boleslav
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Hrdlořezy
sídlo: Hrdlořezy 155
identifikační číslo: 72079754
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon
č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje:
Mateřská škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 33 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími
předpisy.
Školní jídelna – výdejna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona č. 561/2004
Sb., a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel jmenovaný starostou obce Hrdlořezy na základě konkurzního řízení. Jeho základní pravomoci
jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 zákona č. 561/ 2004 Sb. Při své činnosti se ředitel řídí obecně závaznými
právními předpisy, směrnicemi a pokyny zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
– nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož soupis je uveden v Příloze této zřizovací listiny
– movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož inventurní soupis je uložen u příspěvkové organizace (dále
jen ,,svěřený majetek“). Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele s výjimkou uvedenou
v odst.3 tohoto článku. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to: darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; děděním, bez
předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném touto zřizovací listinou a vnitřními předpisy obce
Hrdlořezy.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,zejména zákona č. 477/2008 Sb.,platném znění. Příspěvková organizace
nesmí svěřený nemovitý majetek prodat , směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze
v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah
příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
– majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
– pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
– vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví,
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– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany,hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodaření apod.,
– trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k pomlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
– řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele
– řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatel upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele,
– pronajímat nebo poskytovat jako výpůjčku jen jménem zřizovatele, a to na základě a podle podmínek rozhodnutí zřizovatel učiněného v souladu se zákonem o obcích,
– příspěvková organizace je povinna vést evidenci movitého majetku, provádět pravidelnou inventarizaci a předávat zřizovateli veškeré doklady týkající se evidence majetku,
– vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku provádí příspěvková organizace pouze s předchozím
souhlasem zřizovatel. Rozhodování o vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého majetku do 3000,-Kč je
v pravomoci ředitele, který předá podklady k zaúčtování zřizovateli,
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele; děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; jiným způsobem na základě rozhodnutí
zřizovatele.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku svěřeného; pojistit majetek; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy
v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, v oblasti dopravy a silničního hospodaření apod.; řídit se
právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatel upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace vystupuje jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č.250/2000Sb.,
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 477 / 2008 Sb.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžitými prostředky získanými vlastní činností, s peněžitými prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů. Příspěvková v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vytváří peněžní fondy. Rozdělení zdrojů do finančních fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku provádí
organizace na základě schválení zřizovatelem po skončení příslušného kalendářního roku. Příspěvková organizace
je povinna strpět kontrolu hospodaření prováděnou zřizovatelem prostřednictvím jeho zaměstnanců či pověřených
osob a dodržovat jeho pokyny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Doplňková činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Příspěvková organizace je oprávněna provádět
tuto doplňkovou činnost: Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
Doplňkovou činnost, která je živností podle zákona č.455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnění provozovat
živnost podle tohoto zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace Mateřská škola Hrdlořezy se zřizuje na
dobu neurčitou.
OBEC PŘEDBOJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 12. 2011
a) úplný název zřizovatele: Obec Předboj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Předboj
sídlo: Hlavní 300, Předboj, PSČ 250 72, pošta Kojetice u Prahy, okres Praha-východ.
identifikační číslo: 725 465 441
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nově zní: „Do správy organizace svěřuje zřizovatel k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti organizace tento majetek (dále svěřený majetek):
– pozemek parc. č. 272/22
– pozemek parc. č. 272/23
– stavba na pozemku parc. č. st. 410, adresa nemovitosti je Předboj, Hlavní 300, PSČ 250 72
– drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 202.973 Kč uvedený v inventárním seznamu ze dne 14. 12.
2011
– majetek pořízený či získaný organizací do vlastnictví zřizovatele.
Pozemky a stavba jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracoviště Praha-východ na LV č. 10001.
Svěřený majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele a půjčuje se na dobu neurčitou. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy Předboj je inventární seznam drobného
dlouhodobého hmotného majetku ze dne 14. 12. 2011 svěřeného v souladu s článkem X příspěvkové organizaci.

OBEC REBEŠOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Rebešovice, okres Brno-venkov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
sídlo: Horky 400, 664 61 Rebešovice
identifikační číslo: 72551046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: „výkon činnosti mateřské školy a školní jídelny – výdejny“,
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: „statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává starosta obce Rebešovice“,
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: „zřizovatel předává k datu účinnosti zřizovací listiny pozemek a po dostavění školky
a její kolaudaci bude předána budova a ostatní majetek“,
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
čin-ností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena4): PO nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat,
zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. Může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele. Práva a povinnosti PO
jsou spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení,
o podmínkách pro její případný další investiční rozvoj určuje zřizovatel. Práva a povinnosti spojená s případným
pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům (nesmí ohrozit činnost PO) jsou upravena ve zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání kurzů a jiných akcí pro děti
i dospělé, pronájem nebytových prostor pro vzdělávací a školské účely, výdej obědů pro cizí strávníky,
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou.

OBEC STAŠOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Stanov, okres Beroun
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace
sídlo: Zdice 267 51, Stašov 157
identifikační číslo: 725 58 652
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole a zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců organizace ve školní jídelně. Tato činnost je upravena v níže uvedených zákonech a prováděcích předpisech: Zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole dle § 33 až 35, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále
ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými pro-
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váděcími právními předpisy. Stravování zaměstnanců organizace ve školní jídelně mateřské školy dle ustanovení
§ 2 a 3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřizovaných územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.
Cíle předškolního vzdělávání ‒ Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve
vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Škola sdružuje: Školní jídelnu – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem školy je ředitel
jmenovaný zřizovatelem. Ředitel vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních, je oprávněn
uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími platnými předpisy. Za příspěvkovou organizaci podepisuje ředitel nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, a to tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční
podpis. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci přísluší právo hospodaření s majetkem zřizovatele, sloužícím
k plnění úkolů, kterými je mateřská škola pověřena. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití movitý majetek uvedený v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel příspěvkové organizaci přenechá do bezplatného
užívání na dobu neurčitou na základě smlouvy o výpůjčce je vymezen v příloze č. 2 této zřizovací listiny (dále vše
jen „svěřený majetek“).
Rozsah tohoto majetku se:
– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými právními předpisy, a to k okamžiku jeho
spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku
jeho nabytí. Tento majetek se ode dne nabytí považuje za svěřený a rozšiřuje majetek předaný zřizovatelem
organizaci k hospodaření.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvkové organizaci přísluší majetková práva, která umožňují, aby mohla svěřený majetek i majetek získaný
její vlastní činností řádně využívat pro účely, pro něž byla zřízena, a v rámci vymezené pravomoci o něj pečovat.
Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet
a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví samostatně.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících.
Je povinna včas uplatňovat práva na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený movitý majetek zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny,
není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob.
Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Ostatní majetek je příspěvková organizace oprávněna nabývat do správy v souladu se schváleným finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna prodat, směnit nebo darovat svěřený movitý majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně vypůjčit svěřený majetek
na dobu kratší jednoho roku, na základě písemné smlouvy, jinak jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace může svěřený majetek využívat i pro doplňkovou činnost povolenou zřizovatelem.
Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku, a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
a životního prostředí.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příspěvkové organizaci je povolena
taková doplňková činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, tak aby mohla lépe využívat všechny
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své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Zřizovatel umožňuje výkon následujících činností:
hostinská činnost. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a bude sledována odděleně od
činnosti hlavní.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace, se zřizuje na
dobu neurčitou.
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2013 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů

4krát ročně

300 Kč

Ústřední věstník ČR

6krát ročně

400 Kč

Věstník Ministerstva zemědělství

3krát ročně

200 Kč

Věstník Ministerstva zdravotnictví

10krát ročně

1500 Kč

Cenový věstník Ministerstva financí

16krát ročně

1800 Kč

6krát ročně

600 Kč

12krát ročně

500 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354 G Fax: 233 553 422
e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor Úředního věstníku EU

www.sevt.cz
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 254, fax: 233 553 422; drobný prodej
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