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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2011
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec 1
sídlo: Zámecké náměstí 1, 257 08 Načeradec 1
identifikační číslo: 61 664 642
nový název organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Státní veterinární ústav Hradec Králové
sídlo: Wonkova343, 500 02 Hradec Králové
identifikační číslo: 00578835
sloučení s příspěvkovou organizací: Státní veterinární ústav Praha
sídlo: Sídlištní 136/24, 165 09 Praha
identifikační číslo: 00019305
(přejímající organizace)
S majetkem, s nímž zrušovaná státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav Hradec Králové hospodařila
ke dni svého zániku, hospodaří nadále státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav Praha. Závazky, jejichž nositelem byla státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav Hradec Králové ke dni svého zániku,
přecházejí na státní příspěvkovou organizaci Státní veterinární ústav Praha. Práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů, jejichž nositelem byla státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav Hradec Králové ke dni svého
zániku, přecházejí na státní příspěvkovou organizaci Státní veterinární ústav Praha.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Státní veterinární ústav České Budějovice
sídlo: Dolní 2/III, 370 04 České Budějovice
identifikační číslo: 00511129
sloučení s příspěvkovou organizací: Státní veterinární ústav Jihlava
sídlo: Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
identifikační číslo: 13691554
(přejímající organizace)
S majetkem, s nímž zrušovaná státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav České Budějovice hospodařila ke dni svého zániku, hospodaří nadále státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav Jihlava. Závazky,
jejichž nositelem byla státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav České Budějovice ke dni svého zániku, přecházejí na státní příspěvkovou organizaci Státní veterinární ústav Jihlava. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla státní příspěvková organizace Státní veterinární ústav České Budějovice
ke dni svého zániku, přecházejí na státní příspěvkovou organizaci Státní veterinární ústav Jihlava.
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
sídlo: Hroznová 2, Brno, PSČ 656 06
identifikační číslo: 00020338
Ministerstvo zemědělství ruší zřizovací listinu organizační složky státu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, úplné a novelizované znění vydané v souvislosti se zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) ze dne 31. 05. 2006, čj. 19551/2006-11000 a nahrazuje ji zřizovací
listinou čj. 81374/2013-MZE-12142, úplným zněním vydaným v souvislosti se zákonem č. 279/2013 Sb., kterým
se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých
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souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) a další související zákony.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné
správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštních podle ustanovení § 2
zákona č. 147/2002 Sb. Další činnosti vykonává Ústav podle § 3 zákona č. 147/2002 Sb. Ústav provádí odborné
a zkušební úkony způsobem uvedeným v § 4 zákona č. 147/2002 Sb. Ústav může udělovat oprávnění k výkonu
odborných činností podle § 5 zákona č. 147/2002 Sb. Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, diagnostické a jiné zkušební činnosti jsou laboratoře Ústavu národní referenční laboratoří s rozsahem
činností podle ustanovení § 5odst. 1 zákona č. 147/2002 Sb. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
požadavky na materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti. Podle § 6 zákona č. 147/2002 Sb. je Ústav oprávněn požadovat za provedení odborných a zkušebních úkonů podle zvláštních zákonů náhradu vynaložených nákladů, které je povinen
podle těchto zvláštních zákonů hradit žadatel. Výše náhrad nákladů vychází z propočtu nákladů spojených s odbornými a zkušebními úkony. Ministerstvo zemědělství stanoví v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 147/2002
Sb. vyhláškou sazebník náhrad nákladů a způsob výpočtu jejich výše za odborné a zkušební úkony vykonávané
v působnosti Ústavu podle zvláštních zákonů. Ústav vydává Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského způsobem, uvedeným v § 10 zákona č. 147/2002 Sb.
V rozsahu své působnosti stanovené ustanoveními § 8 až § 9 zákona č. 147/2002 Sb. a zvláštními zákony je
Ústav oprávněn vyžadovat od organizačních složek státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů
veterinární správy, živnostenských úřadů a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků bezplatně
poskytování informací souvisejících se zajišťováním kontroly.
Ústav není právnickou osobou. Tím není dotčena jeho působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních
právních předpisů a jeho jednání v těchto případech je jednáním státu.
Způsob a podmínky hospodaření s majetkem České republiky Ústavem upravuje zákon č. 219/2000 sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále také „zákon č. 219/2000 Sb.“), dále pak vyhláška
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem
státu (dále také „vyhláška č. 62/2001 Sb.“). Pravidla financování upravují zvláštní právní předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: V čele Ústavu je ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. Organizační struktura ústavu je vymezena organizačním řádem
Ústavu. Změny organizačního řádu oznamuje neprodleně Ústav Ministerstvu zemědělství, útvaru vykonávajícímu
zřizovatelské funkce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: V souvislosti se zákonem č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb.,
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony bude proveden soupis majetku Ústavu podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 62/2001 Sb. ke dni 01. 01. 2014, a to
nejpozději do 31. 03. 2013; do téhož dne bude tento soupis majetku předán Ministerstvu zemědělství. Předmětný
soupis majetku se od 01. 04. 2014 stane přílohou této zřizovací listiny.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování
právních úkonů podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5 nebo § 36 odst. 2 téhož zákona. Pravidla
pro schvalování předmětných právních úkonů vydává Ministerstvo zemědělství opatřením.
Toto úplné znění zřizovací listiny nahrazuje text úplného a novelizovaného znění zřizovací listiny Ústavu ze dne
31. 05. 2006, čj. 19551/2006-11000 a nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2014 (příloha – soupis majetku zůstává
v platnosti do 31. 03. 2014).

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 13. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
sídlo organizace: změna
původní znění: Závodní 390/98c, Karlovy Vary, PSČ 360 06
nové sídlo: Závodní 390/98C, Karlovy Vary, PSČ 360 06
identifikační číslo: změna
identifikační číslo: 574660
nové identifikační číslo: 00574660
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c) Hlavní účel zřízení organizace: beze změny
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: změna
Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 14. 02. 2013 se ruší a nahrazuje se přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 13. 06.
2013.
změnu příspěvkové organizace ke dni 12. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
identifikační číslo: 71175130
původní sídlo: Zítkova 4, Karlovy Vary, PSČ 360 21
nové sídlo: Zítkova 1267/4, Karlovy Vary, PSČ 360 01
c) Hlavní účel zřízení organizace: beze změny
Hlavní předmět činnosti organizace: změna
Původní znění čl. III: Hlavní předmět činnosti organizace
‒ poskytování ústavní a výchovné zdravotní péče pro děti od narození do tří let věku (v případě sourozeneckých
vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž
nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí,
‒ poskytování zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, přiměřeného
osobního vybavení nezaopatřeným dětem,
‒ poskytování osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb nezaopatřeným
dětem s přihlédnutím k jejich potřebám.
Nové znění čl. III.: Hlavní předmět činnosti organizace
‒ poskytování ústavní a výchovné zdravotní péče pro děti od narození do tří let věku (v odůvodněných případech
a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí,
‒ poskytování zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, přiměřeného
osobního vybavení nezaopatřeným dětem,
‒ poskytování osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb nezaopatřeným
dětem s přihlédnutím k jejich potřebám,
‒ poskytování pomoci a odborného poradenství rodičům dětí se specifickými zdravotními potřebami, nebo jejich
zákonným zástupcům, nejsou-li rodiče zákonnými zástupci dítěte, dále pěstounů nebo jiným pečujícím osobám, v souvislosti s péčí o tyto děti v oblastech ošetřovatelské péče, lékařské péče, psychologie, fyzioterapie
a výchovné péče,
‒ poskytování konzultačních 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
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
změnu příspěvkové organizace ke dni 12. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
identifikační číslo: 69979821
nový název: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
identifikační číslo: 69979821
V ostatních bodech zůstává beze změny.
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zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
sídlo: Luby, část Horní Luby 731, 351 34 Skalná
identifikační číslo: 72046872
Majetek zrušené příspěvkové organizace, dále práva a závazky přecházejí dnem 1. 1. 2014 na zřizovatele Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary, IČO: 70891168.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název organizace: Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
identifikační číslo: 62690540
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267 dle
přílohy usnesení ZK/6/332/2013.Výše uvedeným dodatkem zřizovatel povoluje (na základě příslušného oprávnění) výkon výroby elektřiny a hostinské činnosti předmětné příspěvkové organizace. Dále zřizovatel povoluje provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název organizace: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
sídlo: Habrecká 378, Ledeč nad Sázavou
identifikační číslo: 708 382 41
Práva a závazky zrušované organizace, s výjimkou práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přecházejí na
zřizovatele zrušované organizace – Kraj Vysočina. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, přecházejí na
přejímajícího zaměstnavatele: Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, se sídlem Nádražní 780,
Ledeč nad Sázavou, IČO 71008951, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Ledeč nad Sázavou.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
identifikační číslo: 623 315 40
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
nový název: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 013 14
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Gymnázium Rýmařov, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 013 31
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změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 005 772 35
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
identifikační číslo: 603 377 94
přejímající příspěvková organizace: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
identifikační číslo: 623 315 40
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 013 14
přejímající příspěvková organizace: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 013 14
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
identifikační číslo: 004 898 75
přejímající příspěvková organizace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
identifikační číslo: 006 013 31
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 683 210 82
přejímající příspěvková organizace: Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 005 772 35
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název organizace: Gymnázium Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 145, 749 01 Vítkov
identifikační číslo: 478 131 05

OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: 793 05 Moravský Beroun, Masarykova 412
identifikační číslo: 006 009 46
Dosavadní text článku VI. výše uvedené zřizovací listiny se nahrazuje tímto zněním:
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:

Částka 1

Ústřední věstník
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‒ ubytovací služby
‒ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
‒ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
‒ realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
‒ výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Hostinská činnost
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
‒ doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
‒ doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisející s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
V ostatních bodech zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identifikační číslo: 008 490 81
Dosavadní text článku VI. výše uvedené zřizovací listiny se nahrazuje tímto zněním:
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
‒ provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
‒ skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
‒ realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
‒ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Hostinská činnost
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Výroba elektřiny
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
‒ doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
‒ doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisející s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
V ostatních bodech zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace
nový název: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
sídlo: U dětského domova 269, Olomouc 779 00
identifikační číslo: 008 491 97
Dosavadní text článku II. výše uvedené zřizovací listiny se nahrazuje tímto zněním:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem a předmětem činnosti je:
Poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku, a to dětem zpravidla do
3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným
a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
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Ústřední věstník

Částka 1

Poskytování zdravotních služeb:
‒ v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra, dětská sestra a řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče
‒ v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče
stacionární
‒ v oboru dětské lékařství, všeobecná setra a dětská sestra (druh péče: ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná
Poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti podle
§ 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně
zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících téhož zákona.
Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze klientům, kterým Dětské centrum
Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti ubytovací služby,
tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude
poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
V ostatním zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Šumperk, Dr. E. Beneše 13, 787 01
identifikační číslo: 750 109 84
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Dosavadní text článku II. výše uvedené zřizovací listiny se nahrazuje tímto zněním:
Hlavním účelem a předmětem činnosti je:
Poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku, a to dětem zpravidla do 3 let
věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43 zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytování zdravotních služeb
‒ v oborech praktického lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, neonatologie, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče;
‒ v oborech fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče stacionární;
‒ v oborech dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče: ošetřovatelská péče), a to ve formě
lůžková péče následná.
Poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti podle
§ 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně
zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících téhož zákona.
Zajišťování činností dle § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, pro orgány obcí, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
Poskytování sociálních služeb v souladu s § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče).
Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze klientům, kterým Dětské centrum
Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti ubytovací služby, tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková
organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
V ostatním zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2013

Částka 1

Ústřední věstník
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a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto
identifikační číslo: 49314688 (uplynutím 30. 6. 2013 dochází k zániku organizace)
a příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
identifikační číslo: 15028585 (nástupnická organizace)
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
nové sídlo organizace: Pardubice, Do Nového 1131, PSČ 530 03
identifikační číslo: 60158981
sloučení příspěvkových organizací ke dni 31. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131
identifikační číslo: 15050351
a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13
identifikační číslo: 48161217
s tím, že se od 1. 9. 2013 zřizuje nástupnická organizace s názvem: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 10. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a mateřská škola Litomyšl
identifikační číslo: 708 382 75
nový název příspěvkové organizace: Speciální základní škola Litomyšl

PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94
sídlo: Hradská 94, Domažlice
identifikační číslo: 65571886
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Kamenný Újezd 67
identifikační číslo: 49745255
sloučení s příspěvkovou organizací: Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V sídlišti 349
identifikační číslo: 70839352
(nástupnická organizace)

ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace
sídlo: Nová Ves v Horách č. p. 206, PSČ 435 45
identifikační číslo: 49872532
(zanikající příspěvková organizace)
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c)

d)

e)

f)

Ústřední věstník

Částka 1

se sloučila s příspěvkovou organizací: Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova 269, PSČ 417 22
identifikační číslo: 63787911
(přejímající příspěvková organizace)
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem, pro který byla příspěvková
organizace zřízena, je: Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních
služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je: Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel. Provádění dalších
činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje, vystupuje jménem organizace samostatně v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
právními předpisy kraje a vnitřním organizačními předpisy, je zodpovědný Radě Ústeckého kraje.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Sloučením organizací dojde k přechodu majetku, práv a závazků zanikající příspěvkové organizace Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace, na přejímající příspěvkovou
organizaci Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla
plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a podmínky, za kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy,
především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého kraje. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina
jinak. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele: uzavírat smlouvy o půjčce
(s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy o úvěru, smlouvy o výpůjčce (s výjimkou sbírkových předmětů),
smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu pohledávek, dohody o zániku závazku, činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této zřizovací listině stanoveno jinak,
přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou příspěvků, dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena,
a to: bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být: peněžité účelově určené; peněžité účelově neurčené;
ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených peněžitých darů do vlastnictví
organizace.
Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný,
nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho
předchozím písemném souhlasu převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Vymezení práv a povinností k nemovitostem: pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny
i jejich části, popř. spoluvlastnické podíly, organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak, organizace není oprávněna
nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný
souhlas; zřizovatel tuto skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky, organizace je oprávněna bez
předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní
lhůtou nebo na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona o krajích, výnosy
z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti.
Vymezení práv a povinností k movitým věcem: pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny
i jejich části, spoluvlastnické podíly, soubory věcí, veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních
prostředků, se stávají vlastnictvím organizace, s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený, organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem organizace a na základě statutu komise schváleného
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ředitelem organizace: přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus nabízet a převádět
na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje, neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,Kč za kus vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci., o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené
v písmenu d) organizace předem informuje zřizovatele, výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého
majetku jsou příjmem organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních prací organizací: ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací do částky, která nedosáhne 500 000,-- Kč
bez DPH, za jednotlivý případ, včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky 500 000,-- Kč bez DPH do
částky, která nedosáhne 1 000 000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu
uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic a veřejných zakázek (na základě doporučení
vedoucího svodného odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 500 000,-- Kč bez DPH
do částky, která nedosáhne 3 000 000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic a veřejných zakázek (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky 1 000 000,-- Kč bez DPH
za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 3 000 000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ,
po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), včetně podepisování příslušných listin a dalších úkonů zadavatele, za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace
a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ředitel organizace je oprávněn
rozhodovat o vyloučení dodavatelů, kteří nesplní kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Organizace je dále mj. povinna: provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příslušných „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, příslušné Směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi“; chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu
s touto zřizovací listinou nebo obecně závaznými právními předpisy; vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence
majetku v analytické evidenci dle obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1. 1. 2010 pak
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů; provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele k inventarizaci;
svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu; zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku;
využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva zřizovatele nebo
organizace; o této skutečnosti je povinna zřizovatele bezodkladně informovat; uplatnit nárok na náhradu škody jak
proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření
z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům; předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy
a hlášení, stanovené obecně závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro svoji
potřebu vyžádá; provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s odpisovým plánem
schváleným zřizovatelem;
Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti.
Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
‒ o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
‒ o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejich finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50.000,-- Kč. Pohledávka musí
být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě
výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku
nebo že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání
není efektivní, hospodárné a účelné.
Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizo-
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vatele jako vlastníka svěřeného majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto majetku,
konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti
jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí,
s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel povoluje organizaci tyto
okruhy doplňkové činnosti: Hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, 5. května 680, PSČ 432 01
identifikační číslo: 61342688 (zanikající organizace)
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ 430 01
identifikační číslo: 18383696
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
sídlo: Masná 18, Praha 1
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově Masná 18, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku
‒ provozování autoškoly
‒ opravy silničních vozidel
‒ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
‒ montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
‒ testování, měření, analýzy a kontroly
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
‒ velkoobchod a maloobchod
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
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sídlo: Krásná Lípa, čelakovského 13, 407 46
identifikační číslo: 708 727 41
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění v domově se zvláštním režimem.
‒ poskytování sociální rehabilitace, tj. činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností.
‒ poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za
organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
‒ využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
‒ svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
‒ svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
‒ chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
‒ využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
sídlo: Kytlice 71, 407 45
identifikační číslo: 708 727 08
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v domově
pro osoby se zdravotním postižením
‒ poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby v domově pro seniory
‒ poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
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‒ využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
‒ svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
‒ svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
‒ chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
‒ využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ hostinská činnost (poskytování stravování mimo zaměstnance a klienty)
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
sídlo: Rudné u Nejdku č. 8, 362 21
identifikační číslo: 708 902 85
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v domově
pro osoby se zdravotním postižením
‒ poskytování závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č.
2 této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
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Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
‒ využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
‒ svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
‒ svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
‒ chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
‒ využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ hostinská činnost
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice
sídlo: Lochovice 222, Zdice, 267 51
identifikační číslo: 708 795 67
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb: osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby v domově pro osoby se zdravotním postižením; osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení v týdenním stacionáři; sociální rehabilitace
‒ poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
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‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
‒ využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
‒ svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
‒ svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
‒ chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
‒ využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ ubytovací služby; rehabilitační služby; pronájem svěřených nebytových prostor vlastním zaměstnancům; pronájem služebního bytu na určitou jednoho roku v podkroví budovy číslo popisné 193; reklamní činnost; výroba
a prodej výrobků klientů včetně organizování prodeje tj. obchod a prodej na adrese sídla zařízení uvedeného
v čl. III
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
sídlo: 171 00 Praha 7, U Trojského zámku 120/3
identifikační číslo: 000 644 59
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: posláním příspěvkové organizace (dále jen
organizace) je chov a prezentace živých zvířat, seznamování veřejnosti s poznatky zoologie a příbuzných disciplín
a péče o přírodní areál, v němž vytváří prostředí pro vzdělávání a rekreaci občanů.
Předmětem činnosti je:
‒ vytváření a udržování ekologicky vytvářeného a esteticky účinného prostředí areálu, vhodného pro chov zvířat
i pěstování rostlin
‒ chov a prezentace zvířat ze všech zoogeografických oblastí, včetně chovu druhů žijících na území České republiky, vytváření a udržování kolekce klasického univerzálního typu
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‒ nákup, prodej, směna, darování příjem darů zvířat a rostlin k uskutečnění expozičních, chovatelských a pěstitelských záměrů
‒ příprava, budování a udržování potřebných chovatelských, pěstitelských, technických, hospodářských, hygienických, didaktických a dalších zařízení potřebných k péči o areál a rekreaci a vzdělávání návštěvníků, pro
chovaná zvířata a pěstované rostliny, a to i mimo Prahu
‒ pořádání přednášek a dalších osvětových a kulturně-společenských akcí odpovídajících poslání organizace.
Péče o kladný vztah veřejnosti k přírodě. Realizace vzdělávacích programů a průvodcovská činnost. Prezentace vlastní činnosti před veřejností, především prostřednictvím médií.
‒ účast na chovatelské a pěstitelské spolupráci v národním i mezinárodním měřítku
‒ účast na národních i mezinárodních ochranářských projektech (in-situ projekty), případně jejich organizování,
včetně účasti na reintrodukcích
‒ vydávání a prodej periodických a neperiodických publikací, tiskovin a propagačních materiálů souvisejících
s činností organizace, vč. audiovizuálních pořadů
‒ výroba a příprava krmiv pro chovná zvířata
‒ provádění a organizace transportů zvířat, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních, včetně výroby transportních boxů
‒ zajišťování vlastní odborné činnosti pro vědecké účely a spolupráce s odbornými institucemi v tuzemsku i zahraničí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny. Toto ustanovení se nevztahuje na movité věci – zvířata – držená organizací za účelem
plnění předmětu činnosti dle čl. VI., odst. 2. Tyto movité věci může organizace prodávat, směňovat či darovat
zcela dle svého uvážení, a to v rámci ustanovení čl. VI, odst. 2 písm.c)
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku svěřeném touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
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Využívat svěřený majetek účelně a hospodárně; svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví; svěřený
majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož
i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku
zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům; organizace je
povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků movitého majetku; Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města
Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty
apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
‒ hostinská činnost
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ výroba, obchod a služby jinde nezařazené
‒ pronájem parkovacích ploch a provozování parkovišť
‒ provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
‒ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
‒ zasilatelství a zastupování v celním řízení
‒ pronájem bytu na dobu určitou jednoho roku: bytová jednotka č. 1236/8, Kaňkovského 1236/12, Praha 8 ‒ Kobylisy
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
nové sídlo: Cvičebná 2442, Praha 6, 160 00
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Elišky Purkyňové se ruší a nově zní
takto: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5
nový název organizace: Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově Kollárova 271/5, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
‒ hostinská činnost
‒ poskytování ubytování v turistické ubytovně
‒ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
‒ poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
‒ velkoobchod
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‒ specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
‒ pronájem pozemku parc. č. 84/7 v k. ú. Hrdlořezy
‒ pronájem dvou služebních bytů v budově Učňovská 100/1, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku
‒ pronájem sedmi služebních bytů v budově Pod Táborem 17, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9,
Učňovská 1, se ruší a nově zní takto: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Náhorní
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ velkoobchod a maloobchod
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem bytu na adrese Praha 3, Štítného 5 na dobu určitou 1 roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Správa služeb hlavního města Prahy
sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň
V Článku VI., odst. 2, se mění bod 2. 1., který nadále zní:
„2. 1. u objektů svěřených hlavním městem Prahou do vymezeného nemovitého majetku organizace a dále zajištění technicko – hospodářské správy objektů, ve kterých jsou umístěny útvary městské policie hlavního města Prahy,
školicího a rekreačního střediska Labská a školicího a výcvikového zařízení Žihle, ve kterém zabezpečuje i jeho
provoz pro účely využití:
‒ v krizových situacích dle požadavku pracoviště krizového řízení zřízeného hlavním městem Prahou
‒ městskou policií hlavního města Prahy
‒ příspěvkovými organizacemi zřízenými hlavním městem Prahou
‒ školami a školskými zařízeními na území hlavního města Prahy zřízenými dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola na Proseku
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově Novodvorská 2, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
‒ ubytovací služby
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: Příloha č. 1 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola na Proseku
‒ vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7, hl. m. Praha
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Vltavská, příspěvková organizace
sídlo: Heřmanova 457/41, 170 00 Praha 7 ‒ Holešovice
MĚSTO BÍLOVEC
oznamuje
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Bílovec, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, zařazení do bývalého okresu: Nový
Jičín
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 691/5, 743 01 Bílovec
identifikační číslo: 02235412
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování městského muzea zahrnující
provozování stálé expozice a pořádání výstav, provozování městské knihovny Bílovec, provozování informačního
centra, realizace kulturních akcí, přednáškové činnosti a vzdělávacích akci zahrnujících jiné vzdělávací projekty
pro žáky.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jedná jménem organizace
navenek, ve všech záležitostech, které se jí týkají.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nebyl svěřen žádný majetek
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 hospodaří s nemovitým majetkem zřizovatele na základě uzavřených smluv o výpůjčce nemovitostí a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Účinnost
tohoto užívacího vztahu bude vymezena v této smlouvě o výpůjčce. Organizace dále hospodaří s movitým majetkem pořízeným zřizovatelem na základě smlouvy o výpůjčce věcí movitých a to za podmínek uvedených v této
smlouvě. Účinnost tohoto užívacího vztahu bude vymezena v této smlouvě o výpůjčce. Organizace dále hospodaří
s majetkem, který úplatně či bezúplatně pořídila za dobu svého trvání anebo získala bezúplatným převodem od
svého zřizovatele. Tento majetek je považován na základě této zřizovací listiny za majetek ve vlastnictví organizace a to s výjimkou dlouhodobý majetku, který příspěvková organizace pořídí v rámci své hlavní i vedlejší činnosti,
a který nabývá pro svého zřizovatele a do jeho vlastnictví. Takto nabytý majetek ji zřizovatel svěřuje k hospodaření.
Dlouhodobým majetkem se pro účely tohoto odstavce rozumí veškeré věci movité vymezené jako dlouhodobý
majetek podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví pro příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO
Městská část Brno – sever
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, Drobného 26, příspěvková organizace
sídlo: Drobného 26, 602 00 Brno
identifikační číslo: 709 940 48
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace
sídlo: Tišnovká 169, 614 00 Brno
identifikační číslo: 709 942 00
Všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci.
V ostatních bodech beze změny.
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MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, IČ: 44992785, okres Brno – město
b) název organizace: Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
sídlo: Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno
identifikační číslo: 48512486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se rozšiřuje o:
Poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině.
Poskytování respitních služeb pěstounům.
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, 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 BRUŠPERK
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Brušperk
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brušperk, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk, příspěvková organizace

MĚSTO FULNEK
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 6. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 532, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 720 81 244
oznamuje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává
do správy. Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1. Formou
dodatku č. 6 zde došlo ke změně ve svěřeném majetku, tento dodatek nabývá účinnosti dnem 06. 09. 2013.
změnu příspěvkové organizace ke dni 6. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Správa majetku Města Fulneku
sídlo: 1. Máje 214, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 623 30 691
oznamuje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává
do správy. Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1. Formou
dodatku č. 7 zde došlo ke změně ve svěřeném majetku, tento dodatek nabývá účinnosti dnem 06. 09. 2013.

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
identifikační číslo: 70 91 09 87
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Reynkova 3643
identifikační číslo: 70 18 84 67
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Předmět hlavní činnosti zřizované organizace je:
Poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům
a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí.
Základní sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, jsou terénní, ambulantní
nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Denní stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je ambulantní služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je pobytová služba pro
osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů je
pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim
tohoto oddělení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben potřebám těchto osob.
Zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle
vnitřních pravidel příspěvkové organizace.
Vyvařování jídel pro seniory a zdravotně postižené občany.
Provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu
v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném
znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu. Ředitel příspěvkové organizace je do funkce
jmenován a odvoláván radou města. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí organizaci a je oprávněn jednat
ve všech věcech jménem organizace. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Pro ředitele platí zákaz konkurence
podle § 136 obchodního zákoníku. Ředitel organizace je povinen vydat vnitropodnikové směrnice a popřípadě

stránka 24

Ústřední věstník

Částka 1

další vnitřní právní předpisy a to zejména: organizační řád; pracovní řád; spisový řád, pravidla pro archivaci
a skartaci písemností; vnitřní mzdový předpis; předpis o vnitřní kontrole; směrnice pro provádění hospodářských
operací.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III a IV této zřizovací listiny. Zřizovatel bezúplatně předává příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejich úkolů dlouhodobý majetek, který je položkově uveden v Příloze
číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást.
Tento svěřený majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Složení a hodnota dlouhodobého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění.
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 nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění ‒ v případě pozemků, staveb a budov. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace se při
hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními § 28 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných
právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly-li vydány.
Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej
podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární
ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena.
Příspěvková organizace je povinna na majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Dále je povinna
bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku
je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod.
Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci dlouhodobého majetku. Organizace je povinna provádět roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem.
Majetek svěřený do správy pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat
o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který organizace přijala darem, může příspěvková
organizace pojistit. Likvidace a vyřazení majetku svěřeného do správy zřizovatelem se řídí jednacím řádem likvidační komise města. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem
od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je oprávněna nemovitý
majetek smluvně podnajímat. Podnájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková
organizace je povinna 1x ročně informovat zřizovatele o všech podnájmech majetku. Příspěvková organizace je
povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo
zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace není oprávněna majetek směnit a darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej
jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna majetek prodat jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to za předem
stanovených podmínek. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou
o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkový účet v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích
osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Ma-
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jetek se předává organizaci na dobu trvání příspěvkové organizace. Majetková práva neupravená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s peněžními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, popř. ze státních fondů, včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie a přijatých
příspěvkovou organizací z Národního fondu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými a věcnými
dary od fyzických a právnických osob.
Schválená výše provozního příspěvku se poskytuje příspěvkové organizaci zálohově do výše 1/12 roční rozpočtované částky na kalendářní měsíc.
Investiční příspěvek poskytne zřizovatel v okamžiku potřeby profinancování investičních výdajů dle schváleného
investičního plánu, nejvýše však do výše rozpočtovaného ročního investičního příspěvku. Příspěvková organizace
vede v souladu se zákonem 586/1992 Sb. v platném znění oddělené účtování o nákladech a výnosech za jednotlivé činnosti a služby, které poskytuje za ceny vyšší, než jsou náklady na obstarání těchto služeb (viz. § 18, odst.
7). Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, přijímat na sebe závazek ručitele, pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem koupě jen po
předchozím souhlasu zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel povoluje organizaci
doplňkovou činnost v rozsahu:
Zajišťování stravování za úhradu občanům, organizacím a společnostem na základě smluvního vztahu.
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Hostinská činnost.
Specializovaný maloobchod.
Ubytovací služby.
Masérské, regenerační a rekondiční služby.
Poskytování tělovýchovných služeb.
Pronajímání nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace. Účetnictví organizace o doplňkové činnosti je vedeno odděleně od účetnictví pro
hlavní činnost. Účelem doplňkové činnosti je docílit efektivnějšího využití zdrojů a volných kapacit organizace
v oblasti služeb. Provozování doplňkové činnosti za jednotlivé činnosti a celkem za rok nesmí být ztrátové.
Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci doplňkové (podnikatelské, tj. zdaňované) činnosti platí ustanovení živnostenského zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku a dalších obecně závazných legislativních
předpisů včetně daňových zákonů. Prostředky získané z doplňkové činnosti použije organizace pro zajištění úkolů
stanovených zřizovatelem v hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884
identifikační číslo: 70 91 09 95
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
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sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
identifikační číslo: 70 91 10 11
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560
identifikační číslo: 70 91 10 29
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
identifikační číslo: 70 91 09 61
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191
identifikační číslo: 75 01 51 96
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
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činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
identifikační číslo: 72 54 59 50
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Čl. VI – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, vymezení majetkových práv, finanční hospodaření příspěvkové organizace – bod 2.2 Vymezení majetkových práv se mění takto:
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Zřizovatel si vyhrazuje předchozí souhlas k nabytí
majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v případě pozemků, staveb a budov.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností, a to
v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo
investičního fondu.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změny.

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 19. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Hradec Králové
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové
sídlo: Svatojánská 680/15, 500 11 Hradec Králové
identifikační číslo: 712 950 54
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: dle Čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace:
‒ předškolní vzdělávání v souladu s cíli uvedenými v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 výše uvedeného zákona
‒ školní stravování v souladu s § 119 školského zákona a závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitelka. Jménem organizace jedná ředitelka nebo její statutární zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dle článku Čl. V., VI a VII zřizovací listiny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kurzů a jiných
vzdělávacích akcí pro děti a dospělé, včetně lektorské činnosti; kopírovací služby; výroba a prodej učebních pomůcek
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 6. 2013 na dobu neurčitou
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 29. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary, zařazení do bývalého okresu: Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15,
příspěvková organizace
sídlo: Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, PSČ: 360 01
identifikační číslo: 497 52 626
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Původní znění Čl. 6 odst. 1: Doplňková činnost
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
‒ Hostinská činnost;
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
‒ Pronájem a půjčování věcí movitých;
‒ Výroba výrobků zpracovatelského průmyslu – dekorativní a upomínkové předměty.
Nové znění Čl. 6 odst. 1: Doplňková činnost
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
‒ Hostinská činnost;
‒ Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
‒ Pronájem a půjčování věcí movitých;
‒ Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Ostatní body zřizovací listiny zůstávají bez změny.
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary, zařazení do bývalého okresu: Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace
sídlo: Karlovy Vary, Husovo nám. 2, PSČ: 360 01
identifikační číslo: 635 54 585
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Původní znění Čl. 6 odst. 1: Doplňková činnost
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Nové znění Čl. 6 odst. 1: Doplňková činnost
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
Ostatní body zřizovací listiny zůstávají bez změny.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karviná, okres Karviná
b) název příspěvkové organizace: Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
identifikační číslo: 712 951 19
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem organizace je zajišťování
a poskytování služeb informačních a komunikačních technologií (ICT) pro statutární město Karviná a jím zřízené
nebo založené právnické osoby (příspěvkové organizace a obchodní společnosti).
Předmětem činnosti organizace, odpovídajícímu hlavnímu účelu organizace, je zajišťování řízení kompletní architektury ICT včetně zajištění kontinuálního rozvoje; efektivního provozu infrastruktury ICT včetně jejich kontinuálního rozvoje; efektivního provozu a správy informačních systémů včetně zajištění jejich kontinuálního rozvoje;
dalších služeb v oblasti ICT, zejména služeb centrálního nákupu, provozu call centra, monitorování a vyhodnocování spokojenosti a potřeb klientů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně.
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 Soupisu majetku předávaného organizaci
k hospodaření. 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 organizaci předán v souladu
s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem
Karviná nebo pro statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí; zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.2 této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku
jeho nabytí.
Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených darů.
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 hospodaří se svěřeným majetkem včetně
majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných
subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje movitého majetku a získanými zapojením
finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek.
Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle příslušných ustanovení zákona o rozpočtových
pravidlech, podle dalších platných právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této
zřizovací listině, směrnic a pokynů zřizovatele. Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nejdéle v termínu do 20. Ledna. Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Majetková práva nevymezená organizaci
zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Žádost o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace
pouze po předchozím schválení zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 zřizovací listiny a slouží k tomu, aby
organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornosti svých zaměstnanců. Organizace
je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost, jejímž předmětem je Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.
Konkrétně v rámci doplňkové činnosti může organizace vykonávat tyto obory činnosti:
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související
činnosti a webové portály
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
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‒ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může
jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňkovou činnost je organizace oprávněna provozovat pouze
v rozsahu daném volnou provozní kapacitou po splnění povinností vyplývajících z hlavní činnosti organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 5. 2013 na dobu neurčitou

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Kladno
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Kladno, Pařížská 2249
sídlo: Pařížská 2249, 272 01 Kladno ‒ Kročehlavy
identifikační číslo: 71294996
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Základní škola ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Základní škola praktická ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Základní škola logopedická ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01
Kladno – Kročehlavy
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských
služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Základní škola speciální ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Školní družina ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01 Kladno – Kročehlavy
Speciálně pedagogické centrum ‒ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Pařížská 2249, 272 01
Kladno – Kročehlavy
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).
Základní škola, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 44 ‒ § 56 školského zákona a vyhláškou č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola praktická, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 16, § 44 ‒ § 56 školského zákona, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola logopedická, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 16, § 44 ‒ § 56 školského zákona, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 16, § 44 ‒
§ 56 školského zákona, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 16,
§ 44 ‒ § 56 školského zákona, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších
předpisů.
Základní škola speciální, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 16, § 44 ‒ § 56 školského zákona, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
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pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Školní družina hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 111 a § 118 školského zákona a vyhláškou č. 74/2005
Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Speciálně pedagogické centrum, hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 116 školského zákona, vyhláškou
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje na vedoucí pracovní místo, podle § 166 školského zákona, zřizovatel.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace a je oprávněn zastupovat příspěvkovou organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk
razítka příspěvkové organizace. Jeho základní pravomoci v oblasti školství vymezují ustanovení § 164 až § 166
školského zákona. Práva a povinnosti ředitele se řídí obecně platnými právními předpisy, směrnicemi a pokyny
zřizovatele a touto zřizovací listinou. Ředitel odpovídá za celkovou činnost a hospodaření příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se vypůjčují budovy a pozemky specifikované ve Smlouvě o výpůjčce, která je přílohou
č. 1 této zřizovací listiny a tvoří její nedílnou součást, za podmínek stanovených v této smlouvě.
Příspěvková organizace nemá právo nabývat nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele ani do vlastnictví svého
bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Zřizovatel předá k hospodaření příspěvkové organizaci majetek, který získá dle Smlouvy o převodu vzdělávací
činnosti základní školy mezi Středočeským krajem a Statutárním městem Kladnem, schválené usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 24. 6. 2013 a usnesením Zastupitelstva města Kladna ze dne 25. 6. 2013.
Veškerý majetek, který příspěvková organizace nabývá svou činností hlavní nebo doplňkovou, s výjimkou majetku
získaného darem nebo děděním ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) a c) zákona o rozpočtových pravidlech, nabývá dle
ustanovení § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech pro svého zřizovatele. Takto nabytý majetek zřizovatel
předává příspěvkové organizaci k hospodaření.
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 nabývá majetek do vlastnictví
svého zřizovatele.
V případě nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč v jednotlivém případě a dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč v jednotlivém případě, je nabývání možné pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace má při hospodaření se
svěřeným majetkem následující práva: majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu
činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti,
pronajímat svěřený majetek pro potřeby doplňkové činnosti, schválené touto zřizovací listinou,
vyřazovat jednotlivý majetek, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku 40 tis. Kč, o vyřazení rozhoduje ředitel
příspěvkové organizace spolu s likvidační komisí příspěvkové organizace, prominout pohledávky v jednotlivých
případech do výše 5 tis. Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky
by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky. Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem následující povinnosti:
pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví, provádět inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví svěřený majetek účetně odepisovat podle zřizovatelem
schváleného odpisového plánu, chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním, pojistit movitý majetek, provádět revize elektrospotřebičů a tělovýchovného nářadí.
Omezení majetkových práv:
změna účelu využití majetku nebo jeho částí či součástí, jejich prodej, likvidace, směnu, vklad do majetku jiné
osoby nebo zatížení zástavním právem, popřípadě výpůjčka a jakékoli jiné dispozice se svěřeným majetkem podléhají písemnému souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, a to: darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout. Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace musí být sledován odděleně. Při nakládání s majetkem
ve svém vlastnictví se příspěvková organizace řídí obecně závaznými právními předpisy a příslušnými vnitřními
předpisy příspěvkové organizace.
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Předchozí souhlas zřizovatele podle této zřizovací listiny se poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho
součástí.
V případě peněžitého daru účelově neurčeného do 40 tis. Kč v jednotlivém případě, se touto zřizovací listinou
poskytuje předchozí souhlas pro všechny právní úkony.
Příspěvková 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.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využívání svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců může příspěvková organizace, v souladu s § 27 odst. 2 písmeno g) zákona o rozpočtových pravidlech, vykonávat doplňkovou činnost.
Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory živnosti volné:
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního
zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
rozsah:
‒ pronájem učeben
‒ pronájem bytu
‒ pronájem prodejních míst
Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít jen ve prospěch hlavní činnosti, pokud zřizovatel
nerozhodne jinak. Doplňkovou činnost, která je živností podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna příspěvková organizace vykonávat dnem vzniku
oprávnění provozovat živnost podle tohoto zákona. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
a předmětu činnosti příspěvkové organizace, musí být sledována odděleně a nesmí být ztrátová.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace vznikla dnem 1. 1. 2014. Příspěvková
organizace je zřízena na dobu neurčitou.

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změna příspěvková organizace ke dni 6. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: ulice Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
Dodatkem č. 6 se mění odstavec II. a nahrazuje se následujícím textem:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně
z příspěvku zřizovatele.
Hlavním účelem je zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území města včetně jeho částí, a to komplexní
nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a provoz
pohřební služby.
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
‒ opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací jejich součástí včetně
zimní údržby místních komunikací,
‒ čištění místních komunikací a jejich součástí,
‒ čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží,
‒ zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích,
‒ zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,
‒ zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování
shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle
obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
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a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou,
‒ provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem,
‒ zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na
účet zřizovatele,
‒ zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců,
‒ zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.276/3 a parc.č. 483/5,
vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
‒ zajištění hřbitovních služeb – evidence, vybírání poplatků (nájemné a služby), převedení finančních prostředků (nájemného) za pronájem hrobových míst na účet zřizovatele, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: ‒ pozemek parc.č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní kaple parc.č. st. 397, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc.č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti na poz.
parc.č. st. 2930, parc.č. st. 2931 a parc. č. st. 2932, pozemek parc.č. st. 2930 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. st.2931 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
‒ pozemek parc.č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, pozemek parc.č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k.ú. Podhoří na Moravě, ‒ pozemek parc.č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní zdi na pozemku
parc.č. 2646, vše v k.ú. Loučka, ‒ pozemek parc.č. 2771 ostatní plocha zeleň, pozemek parc.č. 2772 ostatní
plocha hřbitov, urnový háj, židovské hřbitovy, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
‒ zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých,
‒ zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova,
‒ zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
‒ zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici:
areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a jeho částí,
‒ zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na území města a jeho
částí,
‒ provoz a údržba rekultivované skládky,
‒ silniční motorová doprava nákladní,
‒ provoz a údržba tržního místa na náměstí T. G. Masaryka,
‒ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského
zákona,
‒ zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny, kompostování, a to vše
podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou,
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Dodatkem č. 6 se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině takto: Soupis nemovitého
a movitého majetku předávaného k hospodaření.
změna příspěvková organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: ulice Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49559044
Dodatkem č. 3 se v článku II. nahrazuje bod 5 následujícím textem:
5. Provozování domů s pečovatelskou službou, výběr nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu, zajištění převedení finančních prostředků z nájemného z bytů na účet zřizovatele.
Dodatkem č. 3 se v článku VII. doplňuje odst. 7: Organizace provádí výběr nájemného a úhrad za služby spojené
s užíváním nebytových prostor, zajišťuje převedení finančních prostředků z nájemného z nebytových prostor na
účet zřizovatele.
změna příspěvková organizace ke dni 5. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
identifikační číslo: 495 58 595
Dodatkem č. 2 se mění příloha ke zřizovací listině: Vymezení majetku města Lipník nad Bečvou předaného
k hospodaření příspěvkové organizaci.
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MĚSTO LITVÍNOV
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 01. 09. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov, okres Most
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Šafaříkova 991, okres Most
sídlo: Šafaříkova 991, Litvínov
identifikační číslo: 47324295
nový název příspěvkové organizace: Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991,
okres Most
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Doplnění článku specifikující hlavní účel
a předmět činnosti: Činnost organizace je vymezena § 16, 44, 57, 111, 116 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje závodní stravování zaměstnanců organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho základní pravomoci vyplývající z § 164 a 165
tohoto zákona.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Aktualizace svěřeného movitého majetku vedeného v účetní evidenci příspěvkové
organizace k 30.9.2013:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

249 321,08 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 465 267,80 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

5 392 318,82 Kč

MĚSTO MNICHOVICE
oznamuje
změna příspěvková organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Mnichovice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha ‒ východ
dodatkem se mění Čl. 2 zřizovací listiny, který se doplňuje o:
‒ odloučené pracoviště Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ v čp. 61, Masarykovo
náměstí v Mnichovicích, 251 64 Mnichovice.
V ostatních bodech zůstává Zřizovací listina příspěvkové organizace nezměněná.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2005
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Opava, Praskova 14 – příspěvková organizace
sídlo: Praskova 14, 746 01 Opava
identifikační číslo: 70 999 198
zaniká sloučením s příspěvkovou organizací: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Šrámkova 4, 747 05 Opava
identifikační číslo: 00 849 64
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2005
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Opava, Komenského 13 – příspěvková organizace
sídlo: Komenského 13, 746 01 Opava
identifikační číslo: 709 992 95
zaniká sloučením s příspěvkovou organizací: Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace
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sídlo: Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava
identifikační číslo: 70 999 279

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 88
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 661 799,46 Kč.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 2/1320, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 52
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkových organizací:
‒ Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
‒ Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 28
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 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: práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace
nový název: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B/3295, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 44
V ostatních bodech zůstává beze změn.

MĚSTO PELHŘIMOV
oznamuje
změnu příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2013
a) název zřizovatele: Město Pelhřimov
b) název organizace: Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace
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sídlo: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 49 056 689
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: změna hlavního účelu
Původní znění Čl. 3 : Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
Pro účely města Pelhřimov a jím zřízených subjektů, na území města Pelhřimova (včetně místních částí), vykonává organizace tyto činnosti:
Na základě příslušných smluv s městem Pelhřimovem užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob vč.
práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace.
silniční motorová doprava nákladní; provozování pohřebišť; nakládání s odpady; nakládání s nebezpečnými odpady; montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, včetně veřejného osvětlení; zednictví; zemní práce stroji;
správa a údržba pozemních komunikací, včetně prohlídek, oprav a stavební údržby;
zajišťování schůdnosti
a sjízdnosti pozemních komunikací, včetně zimní údržby; pořizování, správa a údržba dopravního značení; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; pořizování, správa a údržba zeleně, především na veřejných prostranstvích; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení; zajišťování provozu na tržnici města Pelhřimova; zajišťování provozu na parkovištích města Pelhřimova; provozování
veřejných WC města Pelhřimova; plakátovací a reklamní služby; provozování tělovýchovných zařízení a zařízení
sloužících regeneraci a rekondici; správa bytového a nebytového fondu; opravy silničních vozidel; pořizování,
práva a údržba veřejně prospěšných zařízení; zajišťování veřejné služby.
Nové znění Čl. 3 : Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
Pro účely města Pelhřimov a jím zřízených subjektů, na území města Pelhřimova (včetně místních částí), vykonává organizace tyto činnosti:
Na základě příslušných smluv s městem Pelhřimovem užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob vč.
práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace.
silniční motorová doprava nákladní; provozování pohřebišť; správa systému likvidace odpadů jménem zřizovatele, včetně zastupování zřizovatele ve správních řízeních podle platných právních předpisů a včetně zastupování
zřizovatele při právních jednáních s organizačními složkami ČR a s krajem; nakládání s nebezpečnými odpady;
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, včetně veřejného osvětlení; zednictví; zemní práce stroji;
správa a údržba pozemních komunikací, včetně prohlídek, oprav a stavební údržby; zajišťování schůdnosti a sjízdnosti pozemních komunikací, včetně zimní údržby,
pořizování, správa a údržba dopravního značení; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; pořizování, správa
a údržba veřejné zeleně, včetně zastupování zřizovatele ve správních řízeních podle platných právních předpisů na
úseku ochrany přírody a krajiny a včetně zastupování zřizovatele při právních jednáních s organizačními složkami
ČR a s krajem; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení;
zajišťování provozu na tržnici města Pelhřimova; zajišťování provozu na parkovištích města Pelhřimova; provozování veřejných WC města Pelhřimova; plakátovací a reklamní služby; správa a provozování tělovýchovných
zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,
správa bytového a nebytového fondu; opravy silničních vozidel; pořizování, správa a údržba veřejně prospěšných
zařízení,
zajišťování veřejné služby.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: změna v jednání
Původní znění Čl. 4: Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je oprávněn jednat jménem organizace ve všech právních úkonech, v plném rozsahu, v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Město Pelhřimov jako zřizovatel jej jmenuje a odvolává v souladu s platnými právními předpisy. Nadřízeným orgánem ředitele
je Rada města Pelhřimova. Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému
nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Nové znění Čl. 4 : Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je oprávněn zastupovat organizaci ve všech právních úkonech,
v plném rozsahu, v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Město Pelhřimov
jako zřizovatel jej jmenuje a odvolává v souladu s platnými právními předpisy. Nadřízeným orgánem ředitele je
Rada města Pelhřimova. Ředitel činí jménem organizace písemné právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému
nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
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, ke kterému 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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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14
sídlo: Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14
identifikační číslo: 451 800 83 (přejímající organizace)
sloučení s příspěvkovou organizací: Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11
identifikační číslo: 478 582 81
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům v souladu s příslušnými právními předpisy, jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s příslušnými právními předpisy, jako
mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem v souladu s příslušnými právními předpisy, jako středisko
volného času, typu dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s příslušnými právními předpisy,
jako zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rámci školního stravování vydává jídla, která
připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb, v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro své zaměstnance a další osoby v souladu s příslušnými právními předpisy.
Organizace realizuje projekt „Naučná stezka“ a činnost s ním související pro děti, žáky i veřejnost.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění
daných zřizovací listinou. Podepisování za organizaci se děje tak, že ředitel k názvu příspěvkové organizace připojí svůj titul, jméno, příjmení, dovětek ředitel a vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu práv, závazků a majetku na
přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace zejména:
‒ hospodárně používá svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti a je oprávněna jej využívat k provozování
doplňkové činnosti
‒ je povinna pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj; svěřený majetek udržovat a chránit před
zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
‒ je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými právními předpisy revize a technické prohlídky svěřeného
majetku
‒ je povinna zajišťovat údržbu, opravy a technické zhodnocení svěřeného majetku (z toho opravy a technické
zhodnocení svěřeného majetku nad 100 000,- Kč bez DPH po předchozí dohodě se zřizovatelem)
‒ je povinna vést svěřený majetek v účetnictví
‒ je povinna dlouhodobý majetek účetně odepisovat dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
‒ nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob
‒ jestliže organizace majetek nepotřebuje ke své činnosti, je povinna vrátit tento majetek zřizovateli a navrhnout
jeho další využití
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ poradenská, konzultační, metodická a servisní činnost nad rámec hlavní činnosti
‒ reklamní činnost
‒ nákup a prodej zboží
‒ pronájem, podnájem nemovitostí a nebytových prostor
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
‒ poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
‒ organizování sportovních soutěží
‒ pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
‒ pořádání společenských a kulturních akcí pro veřejnost
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
‒ zájmová činnost a zájmové kroužky pro veřejnost
‒ kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27, 750 02
identifikační číslo: 623 502 42
sloučení s organizací: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, 750 02
identifikační číslo: 495 582 77 (přejímající organizace)
Všechna práva, závazky a majetek organizace Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku ve vlastnictví statutárního města Přerov, přecházejí dnem
sloučení na organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 jako organizaci přejímající.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Přerov, U tenisu 4
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, 750 02
identifikační číslo: 607 823 15
sloučení s organizací: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, 750 02
identifikační číslo: 495 582 77 (přejímající organizace)
Všechna práva, závazky a majetek organizace Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku ve vlastnictví statutárního města Přerov, přecházejí dnem sloučení na
organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 jako organizaci přejímající.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Přerov ‒ Předmostí, Hranická 14
sídlo: Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, 751 24
identifikační číslo: 495 582 69
sloučení s organizací: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Kratochvílova 30, 750 02
identifikační číslo: 495 582 77 (přejímající organizace)
Všechna práva, závazky a majetek organizace Školní jídelna Přerov – Předmostí, Hranická 14, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku ve vlastnictví statutárního města Přerov, přecházejí dnem
sloučení na organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 jako organizaci přejímající.

MĚSTO STARÝ PLZENEC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Město Starý Plzenec, okres Plzeň-město
b) název příspěvkové organizace: Bytové hospodářství Starý Plzenec
sídlo: Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec
identifikační číslo: 00574422
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 22. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
identifikační číslo: 71 008 098
V článku V., odst. 1 zřizovací listiny se na konci textu doplňuje nové písmeno j) ve znění:
„zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
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MĚSTO ŽATEC
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: město Žatec
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, okres Louny
sídlo: Žatec, ul. Fügnerova 260 (zanikající organizace)
identifikační číslo: 61 357 111
s příspěvkovou organizací Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
sídlo: Žatec, ul. Fügnerova 2051
identifikační číslo: 60 275 863
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: město Žatec
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, okres Louny
sídlo: Žatec, ul. Podměstí 2224
identifikační číslo: 61 357 081
s příspěvkovou organizací Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
sídlo: Žatec, ul. U Jezu 2903
identifikační číslo: 61 357 090
Sloučení příspěvkových organizací schválilo Zastupitelstvo města Žatec na svém jednání dne 21.3.2013 usnesením č. 31/13 a usnesením č. 32/13 s účinností od 1.8.2013 s tím, že majetek, práva a závazky zanikajících příspěvkových organizací přecházejí na příspěvkové organizace, se kterými se slučují.
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele, okres: město Žatec
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres
Louny
identifikační číslo: 46 764 593
nový název: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny.
MĚSTYS BEZNO
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace ke dni 15. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Městys Bezno, okres Mladá Boleslav
b) název příspěvkové organizace: KD Bezno
sídlo: J. F. Pachty 285, Bezno 294 29
identifikační číslo:712 949 61
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování kulturních, sportovních, společenských a kulturně vzdělávacích zařízení a akcí, zejména pak provozování kulturního domu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
starosta městyse Bezno. Starosta městyse Bezno může jmenovat, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ředitele organizace, který se po svém jmenování stává statutárním orgánem organizace. Ředitel jedná za organizaci ve všech věcech samostatně. Za organizaci podepisuje samostatně ve všech věcech tak, že k vytištěnému,
nebo napsanému názvu organizace připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 447.938,40 Kč.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace využívá svůj majetek získaný vlastní činností po datu 1. 9. 2013 a majetek zapůjčený zřizovatelem pro hlavní činnost, ke které byla zřízena pro doplňkovou
činnost; přitom je povinna jej plně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, zajišťovat jeho udržení ve stavu
způsobilém k užívání k určenému účelu.
Pokud Kulturní dům Bezno nabývá vlastní hmotný i nehmotný majetek z vlastních zdrojů příspěvkové organizace
a tento majetek je určen pro plnění úkolů organizace v hlavní činnosti, vyžaduje se vždy k pořízení majetku písemný souhlas zřizovatele; to neplatí v případě, kdy o pořízení majetku rozhoduje ředitel, který je starostou městyse
Bezno.
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O pořízení veškerého vlastního hmotného i nehmotného majetku financovaného ze zdrojů příspěvkové organizace
určeného výhradně pro hospodaření v doplňkové činnosti rozhoduje ve vlastní působnosti ředitel; nevyžaduje se
ani souhlas ani vyjádření zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
– vydavatelské a nakladatelské činnosti
– výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově – obrazových záznamů
– specializovaný maloobchod
– poskytování telekomunikačních služeb – internet pro veřejnost
– maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
– maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
– kopírovací práce
– pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
– zprostředkování služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC BUKOVANY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Bukovany
zařazení do bývalého okresu: Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Kulturní středisko Bukovany, příspěvková organizace
sídlo: Bukovany 57
identifikační číslo: 709 85 201
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vytváření podmínek pro kulturní, sportovní
a společenský život v obci.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 138.551,25 Kč přechází na zřizovatele

OBEC LEDCE
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 7. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: obec Ledce, okres Plzeň ‒ sever
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ledce, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
sídlo: 330 14, Ledce 15
identifikační číslo: 750 061 38
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Dodatek č. 2 ke zřizovací listině – předání majetku do správy Základní škole Ledce,
a sice – pozemek parc. č. 44 (zahrada) o výměře 181 m2 a pozemek parc. č. 43/3 (zahrada) o výměře 15 m2 vše v kú
Ledce, obci Ledce.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.

OBEC POPOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 26. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Popovice, okres Uherské Hradiště
b) název příspěvkové organizace: Amfík Bukovina Popovice
sídlo: Popovice 379, PSČ 686 04
identifikační číslo: 712 94 953
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem je zajištění provozu sportovně-rekreačního areálu Amfík Bukovina Popovice. Tomu odpovídá předmět činnosti:
– Organizace a realizace veškeré žánrově různorodé kulturní činnosti pro všechny věkové kategorie
– Kulturní spolupráce se školami všech typů, spolky a zájmově uměleckými kolektivy
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– Organizace sportovních aktivit
– Provoz ubytovacího a stravovacího zařízení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, který je jejím zaměstnancem. Ředitel příspěvkovou organizaci řídí, plní povinnosti vedoucího příspěvkové organizace a další povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů. Ředitel jmenuje
a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho povinností, odpovědnosti a práv. Jménem příspěvkové organizace jedná samostatně ředitel jako její statutární orgán. Ředitel se za
příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k natištěnému nebo jinak napsanému názvu příspěvkové organizace
připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ‒ pozemky parcela č. st. 540, st. 550, st. 551, 4885/2 v obci Popovice, katastrální území Popovice u Uh. Hradiště a budovy a stavby na nich blíže specifikované v příloze č. 1 k této
zřizovací listině movitý majetek v hodnotě 4.197.052,52 Kč ‒ soupis movitého majetku tvoří přílohu č. 2 k této
zřizovací listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Veškerý majetek předaný příspěvkové organizaci, při
vzniku i v průběhu její existence, k jejímu vlastnímu hospodářskému využití zůstává majetkem zřizovatele. O svěření majetku k hospodaření příspěvkové organizaci v průběhu její existence sepíše zřizovatel předávací protokol,
který potvrdí svým podpisem statutární orgán zřizovatele a statutární orgán příspěvkové organizace. O vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace v průběhu její existence sepíše zřizovatel protokol o vyjmutí
majetku z hospodaření, který potvrdí svým podpisem statutární orgán zřizovatele a statutární orgán příspěvkové
organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna úplatně pořizovat majetek, a to vždy v souladu se schváleným finančním
vztahem k rozpočtu zřizovatele. Nemovitý majetek je oprávněna příspěvková organizace pořizovat pouze s písemným souhlasem zřizovatele. Majetek získaný v průběhu trvání příspěvkové organizace je majetkem ve správě
příspěvkové organizace, přičemž vlastnické právo k takto získanému majetku má zřizovatel.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně, účelně a efektivně užívat pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit dodržování právních norem ve vazbě na provozování svěřeného majetku, jako jsou např. požární a bezpečnostní předpisy.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím
a před neoprávněnými zásahy. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Dále je povinna na své náklady uzavřít pojištění o odpovědnosti za případné škody způsobené
činností příspěvkové organizace v rámci provozu. Zřizovatel, jako vlastník nemovitostí, pojistí movitý a nemovitý
majetek proti riziku poškození a zničení živelní událostí včetně povodně a záplavy, proti riziku odcizení a vandalismu obecně. Organizace odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku a také za škodu, kterou by tento
majetek způsobil třetím osobám.
Příspěvková organizace je povinna uplatňovat svá práva a pohledávky řádně a včas, zabezpečit, aby nedošlo k jejich zániku nebo promlčení. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém
případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 3.000,- Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné
nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky v nominální hodnotě nad 3.000,- Kč
je příspěvková organizace oprávněna prominout a odepsat pouze se souhlasem zřizovatele. Není oprávněna bez
předchozího písemného souhlasu zřizovatele postoupit pohledávku nebo vzdát se práva, pokud toto souvisí se
svěřeným majetkem.
Příspěvková organizace není oprávněna majetek, který má svěřený k hospodaření prodat, darovat, směnit, ani
jakkoliv zcizit a také ho nesmí zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny. Dále není oprávněna jej vložit do
majetku právnických osob nebo ho jinak použít v podnikání třetích osob, nestanoví-li zřizovací listina jinak.
Příspěvková organizace je povinna u nemovitého majetku zabezpečit na vlastní náklady činnosti spojené s obvyklým udržováním a opravami. Opravy a údržbu rozsáhlejšího charakteru a zhodnocení majetku příspěvková organizace provádí se souhlasem zřizovatele, a to na základě schváleného plánu oprav a investic na majetku svěřeném
do správy. U movitého majetku zabezpečuje na vlastní náklady veškeré opravy, údržbu a zhodnocení. Opravami
a údržbou rozsáhlejšího charakteru se rozumí náklad převyšující částku 30.000,- Kč v jednotlivém případě.
Příspěvková organizace je povinna vymezit neupotřebitelný a přebytečný majetek formou rozhodnutí podepsaného statutárním zástupcem příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nakládat s přebytečným movitým majetkem v pořizovací ceně do 10.000,Kč včetně, přebytečný movitý majetek v pořizovací ceně nad 10.000,- Kč je povinna v rámci nabídkového řízení
nabídnout k využití v rámci hospodářství obce. V případě nezájmu je oprávněna vyřadit tento majetek přednostně
formou prodeje za ceny v místě a čase obvyklé a movitý majetek v pořizovací ceně nad 10.000,- Kč se souhlasem
zřizovatele. Výnos z prodeje majetku náleží příspěvkové organizaci.

stránka 42

Ústřední věstník

Částka 1

Nakládání s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 50.000,- Kč včetně je v dispozici příspěvkové organizace, vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 50.000,- Kč je příspěvková
organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout nebo vypůjčit svěřený majetek pouze tehdy, pokud tím bude
prováděn výkon hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace. Pronájem a výpůjčka svěřeného majetku,
které nejsou výkonem hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace, a které se sjednávají na dobu 6 měsíců
a delší, musí být písemně schválena v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. zřizovatelem.
Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné minimálně ve výši v místě
a čase obvyklé. V odůvodněných případech může příspěvková organizace stanovit nájemné nižší, než je cena
obvyklá. Příjem z pronájmu svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace. V případě uzavření nájemní
smlouvy na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace povinna sjednat inflační doložku změny nájemného.
Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o smlouvách o nájmu a výpůjčce uzavřených na dobu
delší sedmi dnů, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do čtrnácti dnů ode
dne jejího uzavření. O uzavření jiných nájemních smluv a smluv o výpůjčce je příspěvková organizace povinna
informovat zřizovatele v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy. Příspěvková
organizace je povinna podle pokynů zřizovatele vést evidenci majetku a provádět jeho inventarizaci. Příspěvková
organizace vystupuje jako zadavatel při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve vybraných případech může zřizovatel stanovit podmínky
zadání veřejné zakázky.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace nevymezená touto zřizovací listinou, vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K zabezpečení lepšího využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců příspěvkové organizace povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti navazující a zároveň nenarušující hlavní účel
příspěvkové organizace:
– pronájem bytových a nebytových prostor
– reklamní a propagační činnost
– zprostředkovatelská činnost kurzů a jiných neproduktivních činností
– nákup zboží za účelem prodeje
– provoz expozice drobného zvířectva a rybolovného zařízení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena s účinností od 26. srpna 2013 a zřizuje se
na dobu neurčitou.
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Předpokládaná výše předplatného pro rok 2014 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

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

14krát ročně

1400 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

www.sevt.cz
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 354,
fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: objednavky@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o. P. O. Box 169,
830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního
ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 400 Kč. Tiskne: SPRINT
SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

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
v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14,
tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných
knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po
ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné
objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné
číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových
zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa
27. 12. 1994.

