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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
b) název organizace: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Chvalčov, U Revíru 47
sídlo: 769 72 Chvalčov, U Revíru 47
identifikační číslo: 63 458 811
Činnosti, práva a povinnosti vykonávané k tomuto datu včetně příslušnosti hospodařit s majetkem státu vykonává od
1. 7. 2014: Výchovný ústav, střední středisko výchovné péče, základní školy a střední škola, Střílky, Zámecká 107.
Sídlo: 790 65 Střílky, Zámecká 107; identifikační číslo: 47 953740.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu organizační složky státu ke dni 6. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
sídlo: Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
identifikační číslo: 00020681
dodatek č. 7 zřizovací listiny organizační složky státu:
vydané na základě zákona č. 166/1960 Sb., o lesním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, provádí Ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel, změnu zřizovací listiny organizační složky státu Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Ministerstvo zemědělství rozšiřuje stávající znění části „Předmět činnosti“ o nový bod 25 ve tvaru:
„25. Provádění úkonů veřejnoprávních kontrol podpor lesního hospodářství poskytovaných Ministerstvem zemědělství v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to podle metodiky kontrol schválené Ministerstvem zemědělství
a v rozsahu podle pověření ke kontrole vydaného Ministerstvem zemědělství podle § 4 kontrolního řádu.“
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu organizační složky státu ke dni 10. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název organizace: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
sídlo: Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2
identifikační číslo: 00027251
Ministerstvo zemědělství ruší původní znění sídla státní příspěvkové organizace Ústav zemědělské ekonomiky a informací a nahrazuje jej novým ve tvaru:
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu u organizace
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizace: Státní fond životního prostředí
sídlo: Kaplanova č. 1931/1, Praha 4
bod 7. zní:
„Statutárním orgánem je ředitel organizace, na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení
zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.
změnu ke dni 5. 11. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizace: Státní fond životního prostředí
sídlo: Kaplanova č. 1931/1, Praha 4
Ministerstvo životního prostředí ve funkci věcně příslušného ústředního správního úřadu si s účinností od 5. listopadu
2014 vyhrazuje schvalování smluv uzavíraných Státním fondem životního prostředí České republiky:
1.	 o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem podle § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb.,
2.	 o převodu movitých věcí v hodnotě 500.000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle § 22 odst. 4 zákona
č. 219/2000 Sb., pokud nejde o postup podle § 15 odst. 2 tohoto zákona,
3.	 o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.
změnu u organizace ke dni 16. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Správa Národního parku Šumava
sídlo: Vimperk
V odstavci 1. Základní účel zní:
„Základní účel příspěvkové organizace Správa Národního parku Šumava je ochrana přírody na území Národního
parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a na území ochranného pásma Národní přírodní památky Blanice mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a vojenského újezdu Boletice.“.
V odstavci 1. Předmět činnosti: a) písm. a. včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„a. výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákony. Zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství,
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.“,
b) písm. b. a s. se zrušují. Dosavadní písmena c. až r. se označují jako písmena b. až q. Dosavadní písmeno t. se
označuje jako písmeno r, c) v písmenu q. (nové číslování) se slova „provoz muzeí“ zrušují, d) se slova „Předmětem
hospodářské činnosti příspěvkové organizace podle § 29 vyhlášky č. 205/1991 Sb. je:“ nahrazují slovy: „Předmětem
jiné činnosti Správy Národního parku Šumava je:“, e) poznámky pod čarou s výjimkou nově zavedené poznámky pod
čarou č. 1 se zrušují.

JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
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b) Název organizace: Školní jídelna, Volyně, Školní 716
sloučení s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) Název organizace: Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12
sloučení s příspěvkovou organizací Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změna u příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) Název organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82
identifikační číslo: 70932581
Změny se týkají údajů podle § 27 odst. 2 písm. d) a f) zák. č. 250/2000 Sb., údaje podle písm. a), b), c), e), g) a h)
zůstávají beze změny.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: změna spočívá v přizpůsobení formulace týkající se jednání statutárního orgánu terminologii zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nové znění
ustanovení o statutárním orgánu a jeho vystupování jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Jihomoravského kraje.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. V případě písemného právního jednání připojí k otisku razítka příspěvkové organizace svůj vlastnoruční
podpis. Ředitel je povinen z řad zaměstnanců příspěvkové organizace jmenovat svého zástupce, který jej po dobu
jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem příspěvkové organizace.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: změny spočívají jednak v přizpůsobení terminologii
a novým institutům zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jednak v upřesnění formulace, aby nevznikly pochybnosti o povinnosti organizace zpracovat „investiční záměr“ i v případě veřejné zakázky, která se nebude týkat
investiční činnosti, nýbrž činnosti provozní – hrazené z provozních, nikoli investičních prostředků. Nové znění čl.
VI., VIII. A XII.:
příspěvková organizace je oprávněna:
–– nabývat do vlastnictví zřizovatele ostatní majetek
–– zabezpečit úplatný převod nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření v případech
a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele.
Vymezení práv a povinností k majetku zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“):
–– Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob.
–– Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném
předpisy zřizovatele.
–– Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
• majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle
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této zřizovací listiny
• pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;
• vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví;
• pojistit majetek dle pokynů zřizovatele;
• zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku;
• dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťování odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťování údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.;
• trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících;
• informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku pohledávky nebo dluhu z deliktu, bezdůvodného
obohacení či jiných důvodů;
• při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li
o cenu regulovanou státem; výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná; v případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku
změny nájemného;
• informovat zřizovatele o uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení
příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření; o uzavření jiných smluv je příspěvková
organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá;
• využívat práv vlastníka a plnit jeho povinnosti, pro naplnění tohoto účelu zastupuje zřizovatele a jedná jeho
jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, zejména je povinna – včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek; uplatňovat právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení;
uplatňovat nároky z pojistných událostí; přijímat plnění z pojistných smluv; zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním); zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem
v záležitostech týkajících se odpovědnosti vlastníka komunikací a jejích součástí a příslušenství za škodu vyplývající ze zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příp. i z obecné úpravy odpovědnosti za újmu,
zejména odmítat či uznávat nároky z takové odpovědnosti, uzavírat dohody o náhradě újmy a o narovnání,
jednat s pojišťovnami včetně hlášení pojistných událostí a udělování souhlasu s vyplacením pojistného plnění, činit za zřizovatele procesní úkony v řízeních o náhradu újmy;
• řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací;
• řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
–– vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek nebo nemovitý
majetek (s výjimkou případů podle písmena b)), byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku včetně;
v případě poskytnutí majetku k užívání za účelem provozování podnikatelské činnosti je přípustný jen nájem,
jeho doba pode věty první může být příspěvkovou organizací buď smlouvou prodloužena, a to nanejvýš o další
rok, případně může být smlouva uzavřena na dobu nanejvýš jednoho roku opětovně podruhé; nájem nebo výpůjčka na dobu delší než jeden rok, na dobu určitou, není-li zcela zřejmé, jestli bude delší nebo kratší než jeden
rok a na dobu neurčitou, o uzavření, prodloužení nebo opětovné uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce v případech nespadajících pod větu druhou jsou přípustné pouze s předchozím souhlasem zřizovatele;
nájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit hlavní činnost příspěvkové organizace;
–– pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky silnici a silniční pozemek bez předchozího souhlasu zřizovatele je
oprávněna příspěvková organizace vlastním jménem a na vlastní účet za účelem zvláštního užívání ve smyslu
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění na dobu pěti let včetně; na dobu delší
pěti let pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
–– udělit jménem zřizovatele nájemci písemný souhlas k výměně bytu nacházejícího se v nemovitosti, která jí byla
zřizovatelem předána k hospodaření.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán
příspěvkové organizace.
Další práva a povinnosti:
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti.
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–– vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadáván, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota
přesáhne 6 miliónů Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna zahájit zadávací řízení jen s předchozím
souhlasem zřizovatele. V případě veřejné zakázky podle předchozí věty, u níž hodnotícím kritériem nebude jen
nejnižší nabídková cena, se musí souhlas zřizovatele vztahovat i na zadávací podmínky. Omezení podle věty
druhé a třetí se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí,
havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
–– požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných
zdrojů (zejména státního rozpočtu, rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, státních
a jiných fondů, rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce) pouze po předchozím schválení žádosti nebo
schválení podání žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
–– realizovat veřejnou zakázku v hodnotě nad 6 miliónů Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení investičního (příp. provozního) záměru zřizovatelem.
Příspěvková organizace je pro zajištění svých úkolů oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce
jako nájemce či vypůjčitel na dobu nejdéle pěti let. V ostatních případech jen s předchozím souhlasem zřizovatele.

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změna u příspěvkové organizace ke dni 19. 06. 2014.
a) Úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 00574660
c) Hlavní účel zřízení organizace: beze změny
Hlavní předmět činnosti organizace: změna
Původní znění čl. III.:
Hlavní předmět činnosti:
Předmětem činnosti ZZS KK je poskytování přednemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které:
–– bezprostředně ohrožují život postiženého,
–– mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
–– způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
–– působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
–– působní změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí,
–– medicína katastrof,
–– činnost územního střediska záchranné služby,
–– spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
–– zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
–– provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček,
–– repatriační transporty
–– mezi nemocniční transporty v rámci přednemocniční neodkladné péče,
–– plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních
zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
–– školení zaměstnanců dle zákoníku práce,
–– poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj.
Nové znění čl. III.:
Hlavní předmět činnosti:
Předmětem činnosti ZZS KK je:
–– poskytování přednemocniční neodkladné péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytované při stavech, které:
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• bezprostředně ohrožují život postiženého,
• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny
• působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
• působní změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí,
–– medicína katastrof,
–– činnost územního střediska záchranné služby,
–– spolupráce se základními a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
–– zabezpečování a organizování lékařské pohotovostní služby,
–– provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček,
–– repatriační transporty
–– mezi nemocniční transporty v rámci přednemocniční neodkladné péče,
–– plnění úkolů souvisejících s přípravou a řešením mimořádných událostí a krizových situací podle zvláštních
zákonů a koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví,
–– školení zaměstnanců dle zákoníku práce,
–– poskytování služeb protialkoholní záchytné stanice pro Karlovarský kraj,
–– zajišťování prohlídek těl zemřelých,
–– zajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích.
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: změna
Původní znění čl. VII.: Doplňková činnost organizace
–– pronájem nemovitostí,
–– školící a vzdělávací akce pro cizí organizace,
–– zajištění zdravotnické asistence při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích,
–– pořádání kulturních, společenských a osvětově vzdělávacích akcí.
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své
činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost se sleduje
a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
Nové znění čl. VII.: Doplňková činnost organizace
–– pronájem nemovitostí,
–– školící a vzdělávací akce pro cizí organizace,
–– pořádání kulturních, společenských a osvětově vzdělávacích akcí.
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své
činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost se sleduje
a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny
změna u příspěvkové organizace ke dni 3. 9. 2014.
a) Úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) Název organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00574660
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
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g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: změna
Původní znění čl. VII.:
Doplňková činnost:
–– praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, byt. textilu a osobního zboží,
–– výroba potravinářských výrobků,
–– zajišťování stravování,
–– pronájem nemovitostí,
–– silniční motorová doprava osobní,
–– pronájem a půjčování věcí movitých.
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své
činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost se sleduje
a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
Nové znění čl. VII.:
Doplňková činnost:
–– praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
–– výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
–– zajišťování stravování,
–– pronájem nemovitostí,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch své
činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková činnost se sleduje
a eviduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
sídlo: Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
identifikační číslo: 03103820
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace
původní sídlo: Sologubova 9/A/3039, 700 30 Ostrava – Zábřeh
nové sídlo: Sologubova 9A/3039, 700 30 Ostrava – Zábřeh
identifikační číslo: 63731983
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) Název organizace: Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
identifikační číslo: 62330390
V ostatních bodech zůstává beze změn.
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OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 12. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) Název příspěvkové organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
sídlo: Bezručova 3, Olomouc, 779 11
identifikační číslo: 00100625
Dochází ke změně ve vymezení majetkových práv a povinností u příspěvkové organizace.
Článek V. se v bodě 11 doplňuje o písm. d) v následujícím znění:
Příjem z pronájmu bytů a nebytových prostor je příjmem zřizovatele a bude odváděn v pravidelných čtvrtletních intervalech na účet zřizovatele, a to vždy do 15. dne druhého měsíce ve čtvrtletí.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina beze změny.

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach čp. 1, 564 01 Žampach
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21 EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající
na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
– služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným nebo smyslovým. Služba je dále poskytována dětem a mládeži s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým a s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
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Na základě zákona o sociálních službách Domov pod hradem Žampach dále
–– poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
–– zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
–– Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: změna
Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2
písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
vykonává v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:
–– provozování Turistického informačního centra a Arboreta Žampach
–– hostinská činnost
–– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
• výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
• zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
• výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,
• výroba a zpracování skla,
• výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
• výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
• zprostředkování obchodu a služeb,
• velkoobchod a maloobchod,
• pronájem a půjčování věcí movitých,
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
• praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
• poskytování technických služeb.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov sociálních služeb Slatiňany je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti
sociální služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
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–– denní stacionáře podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21 EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající
na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným nebo smyslovým.
Dále služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována
klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář – služba poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba poskytována
klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní stacionář a odlehčovací služby
zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále
–– poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
–– zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a to tehdy, pokud to
v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
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identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální
služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
–– odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21 EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající
na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám
od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním,
zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním,
chronickým a kombinovaným postižením.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na rozcestí Svitavy zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační
péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mění se takto
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
–– hostinská činnost,
–– výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
• Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
• Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižutérie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
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• Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
–– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
–– silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
–– pronájem bytů a nebytových prostor.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální
služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– týdenní stacionáře podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21 EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající
na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám
s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné
postižení. Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené
smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou.
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let věku s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího
stupně. V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití.
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu týdenní stacionář osobám od 14 let věku s poruchou
autistického spektra a s mentálním postižením, popřípadě s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením lehčího stupně.
Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář a podpora samostatného bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov na zámku Bystré dále
–– poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
–– zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na zámku Bystré dále zajišťuje:
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–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního předmětu činnosti,
–– úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků v Domově na zámku Bystré,
–– zprostředkování hippoterapie a canisterapie,
–– umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým,
–– plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mění se takto
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
–– hostinská činnost,
–– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
–– výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
• Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
• Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží s těchto materiálů,
• Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižutérie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
• Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, činnosti pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Poradna pro rodinu Pardubického kraje
sídlo: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
identifikační číslo: 75064006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Poradna pro rodinu Pardubického kraje je poskytovatel sociální služby odborné sociální poradenství v souladu s § 37
odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované sociální
služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. Prosince 2011
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu 2012/21/EU.
Hlavní předmět činnosti
Poradna pro rodinu Pardubického kraje poskytuje odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle. Dále poskytuje těmto klientům psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje dále zajišťuje v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen NRP) zejména tyto
činnosti: vyhledávání nových zájemců o NRP, odborné psychologické posouzení žadatelů a dětí, přípravu fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, přípravu přijetí dítěte do rodiny, poradenskou pomoc před a po přijetí
dítěte do rodiny, následnou péči pro náhradní rodiny, pravidelné skupinové konzultace o výkonu pěstounské péče
a telefonickou krizovou linku pro náhradní rodiny.
Poradna pro rodinu Pardubického kraje provádí preventivní a osvětovou činnost.

Částka 1

Ústřední věstník

stránka 15

Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách.
Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mění se takto
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
–– psychologické poradenství a diagnostika,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby č. p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov pod Kuňkou je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně osobě pobývající na území
Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je
poskytována klientům od 3 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením. Dále je služba poskytována
dětem a mládeži s mentálním, případně s kombinovaným postižením s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení – služba je poskytována klientům od 19
let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené
pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov pod Kuňkou dále
–– poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
–– zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pod Kuňkou dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
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a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
–– vytváření podmínek Základní škole a Praktické škole Svítání, o. p. s. k provozování školní třídy Základní školy
speciální a třídy Praktické školy dvouleté v areálu Domova pod Kuňkou pro poskytování vzdělávání uživatelům
služeb,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 711 76 225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov u fontány je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
–– domovy pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– domovy se zvláštním režimem podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
–– odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně osobě pobývající na území
Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory – služba je poskytována klientům od 50
let, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují celodenně pomoc jiné osoby.
Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem – služba je poskytována klientům od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence, případně
jiných typů demencí.
Domov u fontány poskytuje ambulantní sociální službu odborné sociální poradenství – služba je poskytována osobám
stiženým Alzheimerovou demencí nebo dalšími typy demencí; osobám, které o ně pečují a jejich rodinným příslušníkům.
Sociální služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odborné sociální poradenství zahrnují základní
činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov u fontány dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§
36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u fontány dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
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a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí
identifikační číslo: 15053822
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální službu domovy se zvláštním režimem podle § 50 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise
ze dne 20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně osobě pobývající na území
Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem – služba je poskytována klientům od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.
Sociální služba domovy se zvláštním režimem zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na hradě Rychmburk zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na hradě Rychmburk dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
–– hostinská činnost,
–– prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
–– výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
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Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží s těchto materiálů,
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižutérie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
• Velkoobchod a maloobchod,
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) Název příspěvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 008 54 310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel
Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální službu
domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne
20. Prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně osobě pobývající na území
Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající
mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je
poskytována klientům od 18 let věku, s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu
zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov u studánky dále
–– poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám.
–– zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedená sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov u studánky dále zajišťuje
–– výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního předmětu činnosti,
–– umožňování praktické výuky školám se sociálním zaměřením,
–– plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
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h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ: 400 11
identifikační číslo: 70 229 422
zrušení příspěvkové organizace k 31. 8. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Jiráskova 4140, PSČ: 430 03
identifikační číslo: 61 345 784

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části a) budovy za položku 10 vkládají položky 11 a 12 v tomto znění:
11
Břevnov		
896
objekt k bydlení		
274
12
Břevnov		
bez čp.	 kůlna na zahradě		
275
Dosavadní položky 11 až 29 se označují jako 13 až 31.
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části b) pozemky za položku 20 vkládají položky 21 a 22 v tomto znění:
21
Břevnov		
274
177
zastavěná plocha a nádvoří
22
Břevnov		
275
1 073 zahrada
Dosavadní položky 21 až 54 se označují jako 23 až 57.
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části c) stavby za položku 8 vkládají položky 9 – 15 v tomto znění:
9
Břevnov		
274
Plot,podezdívka plotu a vrátka KUX-4294/2007
10
Břevnov		
275
Nekrytý venkovní betonový bazén KUX-4594/2007
11
Břevnov		
275
Přípojka plynu KUX-4294/2007
12
Břevnov		
274
Přípojka a pilíř elektro KUX-4294/2007
13
Břevnov		
274
Zpevněné plochy KUX-4294/2007
14
Břevnov		
274
Přípojka kanalizace DN 150 mm KUX-4294/2007
15
Břevnov		
274
Přípojka vody DN 40 mm a vodoměrná šachta KUX 4294/2007
Dosavadní položky 9 – 54 se označují jako 16 – 61.
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změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Galerie hlavního města Prahy
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části a) budovy zrušují položky:
Břevnov		
896
objekt k bydlení 274
Břevnov		
bez čp.	 kůlna na zahradě 275
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části b) pozemky zrušují položky:
Břevnov		
274
177
zastavěná plocha a nádvoří
Břevnov		
275
1 073 zahrada
nová zřizovací listina příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Lesy hl. m. Prahy
sídlo: Práčská 1885, Praha 10
identifikační číslo: 45247650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem organizace Lesy hl. m. Prahy
je výkon:
–– správy a údržby městských lesů včetně posuzování zdravotního stavu porostů na pozemcích ve vlastnictví hl.
m. Prahy.
–– správy a údržby drobných vodních toků.
–– správy a údržby vodních děl.
–– Environmentálního vzdělávání, výchova a osvěta.
–– výroby rostlinného materiálu.
–– správy a údržby chráněných území.
–– správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany.
–– správy a údržby stromořadí a památkových stromů.
Správa a údržba je vykonávána na území hlavního města Prahy, majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, v působnosti
věcně příslušného odboru MHMP.
Předmětem činnosti organizace Lesy hl. m. Prahy je:
–– zajištění správy a provádění lesnických prací včetně prací souvisejících se zajištěním mimoprodukčních funkcí
lesa, vykonávání přímé správy lesů ve vlastnictví hl. m. Prahy.
–– zajištění správy a údržby vodních toků včetně zajištění pohotovostní služby.
–– zajištění správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany.
–– výkon funkce odborného lesního hospodáře včetně vedení lesní hospodářské evidence a zajišťování fytopatologických činností. Zabezpečení zpracování LHP pro hl. m. Prahu.
–– správa a údržba svěřeného nemovitého majetku.
–– zajišťování správy, provozu a oprav vodních děl včetně dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce
vodních toků.
–– výroba, nákup a prodej školkařských výpěstků včetně nakládán se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
–– výroba a instalace rekreačních a herních prvků.
–– pěstební zásahy v zahradních a krajinářských úpravách.
–– údržba zvláště chráněných území.
–– realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
–– provozování záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně žijící v přírodě.
–– zajištění správy a údržby stromořadí (uličních).
–– organizace poskytuje odborná stanoviska městským částem hlavního města Prahy, jednotlivým odborům Magistrátu a zvláštním organizačním jednotkám Magistrátu z hlediska zájmů městské zeleně, plní funkci koordinátora ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy na úseku péče o zeleň a vykonává odbornou poradenskou činnost pro ostatní správce zeleně ve vlastnictví hlavního města Prahy na území hlavního města Prahy.
Organizace zabezpečuje:
–– v přírodních parcích základní údržbu městských pozemků, které jsou součástí systému zeleně hlavního města
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Prahy, zabezpečuje péči o pozemky s funkčním využitím přírodní nelesní plochy (ZN) a loky a pastviny (NL) ve
vlastnictví hlavního města Prahy, v působnosti včetně příslušného odboru MHMP, které funkčně nebo provozně
souvisejí s pozemky určenými k plnění funkcí lesa;
–– zakládání a údržbu územního systému ekologické stability, ve spolupráci s věcně příslušným odborem MHMP,
–– údržbu městských pozemků vybraných ploch městské zeleně určené územním plánem pro les, přírodní nelesní
plochy, louky a pastviny (zejména extenzivní ovocné sady, zvláště chráněná území) ve vlastnictví hlavního
města Prahy, v působnosti věcně příslušného odboru MHMP a nesvěřených městským částem hlavního města
Prahy;
–– výkon investorských činností u staveb městské zeleně a u staveb na drobných vodních tocích a na vodních
plochách, v působnosti věcně příslušného odboru MHMP; při projektové přípravě staveb (včetně řešení majetkoprávních vztahů) v rozsahu potřebném pro realizaci a řádné užívání staveb; při vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení; při realizaci výstavby včetně ekonomické, finanční a technické kontroly zajišťování staveb, případně provádí sám technický dozor investora; při posuzování potřeby zvýšení ceny projektu a zvýšení
celkových nákladů staveb z hlediska změny věcného rozsahu staveb; při převzetí staveb od zhotovitele či dodavatele; při předčasném užívání staveb a objektů; při zkušebním provozu; při vydání kolaudačního rozhodnutí
staveb a objektů, včetně zabezpečení podmínek kolaudačního rozhodnutí; při reklamačním řízení; při předání
dokončených a kolaudovaných staveb a objektů uživatelům (provozovatelům); zpracovává návrh platebního
kalendáře za jednotlivé stavby a projednává ho se zhotoviteli;
–– organizace vydává stanoviska pro účely řízení podle zvláštních právních předpisů v případech, kdy je hlavní
město Praha dotčeno jako vlastník nebo soused u pozemků v působnosti věcně příslušného odboru MHMP.
–– organizace u staveb na vodních tocích a plochách zajišťuje pro věcně příslušný odbor MHMP odborné posouzení majetku hlavního města Prahy.
–– organizace zajišťuje pro státní orgán ochrany přírody zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí.
–– organizace zajišťuje značení zvláště chráněných území a přírodních parků podle zákona o ochraně přírody
a krajiny.
–– organizace zajišťuje naplňování plánu péče pro zvláště chráněná území podle zákona o ochraně přírody a krajiny na území hlavního města Prahy s výjimkou národních přírodních památek a národních přírodních rezervací.
–– organizace provádí informační, konzultační, metodickou činnost, odbornou pomoc a spolupráci v oblasti EVVO
pro městské části a úřady městských částí hl. m. Prahy; ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje přípravu informačních materiálů a akce s tématikou ochrany ŽP pro veřejnost a školy.
–– organizace zajišťuje věcnou spolupráci se školami v EVVO v Praze, zajišťuje realizaci dlouhodobých a systémových programů a projektů pro školy.
–– organizace podporuje profesní environmentální (ekovýchovné) vzdělávání pedagogů v Praze.
–– organizace koordinuje systematické působení na žáky všech stupňů škol formou vzdělávacích programů a projektů zajištěných ekovýchovnými organizacemi v Praze.
–– organizace zabezpečuje provoz a spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr,
zabezpečuje a koordinuje provoz Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.
–– organizace spolupracuje s neziskovými organizacemi a jinými subjekty provádějícími ekologickou výchovu
v Praze.
–– organizace spolupracuje s ostatními krajskými koordinátory EVVO.
––
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 4. 12. 2013, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 4. 12. 2013 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 4. 12. 2013 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví. Dále se organizaci předává k zajištění činnosti záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně
žijící v přírodě movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 4. 12. 2013.
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 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 (uveden v příloze č. 1) a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do třech měsíců, bez omezení výpovědních
důvodů,
–– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém
majetku, svěřeném zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace zastupuje hlavní město Prahu, jako vlastníka honebních i nehonebních pozemků v řízeních vedených podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
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.
Na základě ustanovení § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů rozhodl zřizovatel následovně:
–– z výnosů doplňkové činnosti organizace, která musí být ve svém souhrnu zisková, může organizace nabývat
movitý majetek do svého vlastnictví.
–– v analytické evidenci vede organizace odděleně svěřený majetek a majetek vlastní.
–– při likvidaci vlastního neupotřebitelného majetku a odprodeji vlastního přebytečného movitého majetku postupuje organizace podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví organizace, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
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:
okruhy doplňkové činnosti
–– ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům, přípravky na ochranu
rostlin,
–– specializovaný maloobchod,
–– velkoobchod,
–– poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
–– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
–– nakládání s nebezpečnými odpady,
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–– přípravné práce pro stavby,
–– lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství,
–– poskytování technických služeb,
–– výroba pilařská a impregnace dřeva,
–– chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb,
–– výroba her, hraček a dětských kočárků,
–– inženýrská činnost v investiční výstavbě,
–– správa a údržba nemovitostí,
–– provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
–– projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
–– reklamní činnost a marketing,
–– silniční motorová doprava nákladní,
–– projektování staveb, jejich změn a odstraňování,
–– projektování zahradních a parkových úprav,
–– tesařství, truhlářství,
–– maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
–– specializované stavební činnosti,
–– pronájem svěřeného i vlastního majetku,
–– zemědělství,
–– včelařství.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. Rozpis nemovitého majetku.
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Náhorní
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola Náhorní se ruší a nově zní takto:
„Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola Náhorní
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště gastronomie
sídlo: 108 00 Praha 10, U Krbu 45/521
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: 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 inventarizace ke dni 31. 12. 2013, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně
veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2013 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2013 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže
se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: znění článku X se ruší a nově zní
takto:
okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
–– pronájem svěřených nebytových prostor,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, škole, včetně lektorské činnosti,
–– hostinská činnost,
–– pronájem služebního bytu v budově U Krbu 45, Praha 10 – Malešice, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Dále se mění znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště gastronomie –
vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Paprsek
mění se znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dětské centrum Paprsek – vymezení nemovitého
majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Benátky nad Jizerou, se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zařazení do bývalého okresu: Mladá Boleslav
b) název příspěvkové organizace: Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: nám. 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou
identifikační číslo: 75154617
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (praní prádla pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového
textilu a osobního zboží)
V ostatních bodech beze změny.

MĚSTO BLATNÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Blatná
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání Blatná, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 212, 388 01 Blatná
identifikační číslo: 00375951
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: rozšíření
zřizovací listiny příspěvkové organizace o svěření majetku k hospodaření o nemovité věci:
budova č. p. 661 – občanská vybavenost, postavená na pozemcích st. p.č. 708/3 – zastavěná plocha a nádvoří a st.
p.č. 708/6 – zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemky st. p.č. 708/3 – zastavěná ploch a nádvoří a st. p.č. 708/6 –
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice, pro obec a k. ú. Blatná;
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace
sídlo: Čejkovická 10, 628 00 Brno
identifikační číslo: 70919682
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
–– Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
(školský zákon, dále jen z. č. 561/2004 Sb.), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a k němu
prováděcími předpisy.
–– Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a žáků.
–– Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen z. č. 250/2000 Sb.), poskytovat závodní stravování pro
vlastní zaměstnance.
–– Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna - výdejna stravy, školní družina a školní knihovna.
–– Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními z. č. 561/2004 Sb. a k němu
prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
–– nemovitý majetek, jenž se nachází v k. ú. Židenice, obec Brno:
• pozemek p. č. 7747/57, o výměře 4389 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského
vybavení č. p. 4339, Čejkovická 10 (budova školy)
• pozemek p. č. 7747/88, o výměře 1150 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského
vybavení bez č. p., Čejkovická (víceúčelová tělocvična)
• pozemek p. č. 7747/58, o výměře 5980 m2, ostatní plocha, jiná plocha
• pozemek p. č. 7747/59, o výměře 575 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
• pozemek p. č. 7747/89, o výměře 965 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha
• pozemek p. č. 7747/91, o výměře 3237 m2, ostatní plocha, jiná plocha
–– movitý majetek dle aktuálních inventárních seznamů majetku.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem a na svůj účet:
–– krátkodobé dohody o užívání nebytových prostor na dobu kratší než 30 dnů s ohledem na ustanovení § 39 odst.
3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen z. č. 128/2000 Sb.), na tyto dohody
se nevztahuje povinnost zveřejnění podle z. č. 128/2000 Sb.
–– smlouvy o nájmu prostor ve svěřeném objektu a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců, v těchto případech je příspěvková organizace povinna zajistit zveřejnění záměru
pronájmu v souladu se z.č. 128/2000 Sb.
–– smlouvy o nájmu části prostor pro umístění nápojových a potravinových automatů, v těchto případech je
–– příspěvková organizace povinna zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se z.č. 128/2000 Sb.
–– smlouvu o nájmu služebního bytu
–– smlouvy o nájmu movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných prostor a služebního bytu, který
pronajímá.
–– smlouvy o pronájmu prostor ve svěřeném objektu a svěřených pozemků přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv o pronájmu části prostor pro umístění nápojových automatů) je oprávněn uzavírat pouze
zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem zřizovatele, který je zohledňuje v příspěvku poskytovaném
příspěvkové organizaci.
–– při hospodaření a nakládání s majetkem vymezeným k zajištění účelu a předmětu činnosti se organizace řídíplatnými právními předpisy a metodikami pro hospodaření s majetkem města Brna.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: doplňuje se o novou odrážku s textem:
–– Pronájem a půjčování věcí movitých.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková
organizace
sídlo: Plovdivská 8, 616 00 Brno
identifikační číslo: 75156237
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
–– nemovitý majetek, jenž se nachází v k.ú. Žabovřesky, obec Brno:
• pozemek p.č. 2373/53 o výměře 5077 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského
vybavení č.p. 2572, Plovdivská 8 (budova školy)
• pozemek p.č. 2373/50 o výměře 6230 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
• pozemek p.č. 2373/51 o výměře 1243 m2, ostatní plocha¬, ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2373/54 o výměře 1842 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
• pozemek p.č. 2373/59 o výměře 186 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
• pozemek p.č. 2373/60 o výměře 405 m2, ostatní plocha, zeleň
• pozemek p.č. 2373/61 o výměře 1217 m2, ostatní plocha, zeleň
• pozemek p.č. 2373/62 o výměře 2437 m2, ostatní plocha, zeleň
–– movitý majetek dle aktuálních inventárních seznamů majetku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
–– Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem a na svůj účet:
–– krátkodobé dohody o užívání nebytových prostor na dobu kratší než 30 dnů s ohledem na ustanovení § 39 odst.
3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen z. č. 128/2000 Sb.), na tyto dohody
se nevztahuje povinnost zveřejnění podle z. č. 128/2000 Sb.
–– smlouvy o nájmu prostor ve svěřeném objektu a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců, v těchto případech je příspěvková organizace povinna zajistit zveřejnění záměru
pronájmu v souladu se z. č. 128/2000 Sb.
–– smlouvy o nájmu části prostor pro umístění nápojových a potravinových automatů, v těchto případech je příspěvková organizace povinna zajistit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se z. č. 128/2000 Sb.
–– smlouvu o nájmu služebního bytu
–– smlouvy o nájmu movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných prostor a služebního bytu, který
pronajímá.
–– Smlouvy o pronájmu prostor ve svěřeném objektu a svěřených pozemků přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou (vyjma smluv o pronájmu části prostor pro umístění nápojových automatů) je oprávněn uzavírat pouze
zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem zřizovatele, který je zohledňuje v příspěvku poskytovaném
příspěvkové organizaci.
–– Při hospodaření a nakládání s majetkem vymezeným k zajištění účelu a předmětu činnosti se organizace řídí
platnými právními předpisy a metodikami pro hospodaření s majetkem města Brna.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: doplňuje se o novou odrážku s textem:
–– Pronájem a půjčování věcí movitých.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn
změnu u příspěvkové organizace ke dni 2. 7.2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Kraví hora 522/2, PSČ 616 00
identifikační číslo: 00101443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem hvězdárny je propagovat
a popularizovat vědu a výsledky vědeckých výzkumů, především z oborů o neživé přírodě, zejména astronomie,
rozvíjet zájmovou činnost, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost. Je institucí neformálního
vzdělávání, kulturních i sociálních aktivit, která klade důraz na kritický způsob myšlení, interaktivní přístup a inspiraci návštěvníků k samostatnému experimentování a k objevování základních zákonů vědy a techniky.
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Předmět činnosti hvězdárny:
–– Pravidelně umožňuje pozorování hvězdné oblohy a Slunce, popisuje, demonstruje a vysvětluje astronomické
jevy prostřednictvím provozu planetária ve svých prostorách i mimo ně zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám;
–– Realizuje odborné, vzdělávací i populárně vědecké akce a aktivity v oblasti přírodních, technických a společenských věd (např. audiovizuální pořady, přednášky, workshopy), zejména pak v oboru astronomie a příbuzných
přírodovědných oborů, ve svěřených objektech i mimo ně, zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám;
–– Otevírá a zatraktivňuje problematiku vědy a výzkumu potenciálním zájemcům – mateřským, základním, středním i vysokým školám (studentům i pedagogům), stejně jako odborné i laické veřejnosti;
–– Podporuje, vydává a prodává odborné, vzdělávací i populárně vědecké periodické i neperiodické publikace,
metodické materiály, pomůcky a potřeby, zvukové a zvukově-obrazové záznamy;
–– Poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných oborů;
–– Vytváří podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních,
–– Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských, odborných i vzdělávacích akcích ve svěřených
objektech i mimo ně;
–– Podílí se a realizuje vlastní populárně-vědeckou i vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních, technických a společenských věd a výsledky publikuje;
–– Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců;
–– Provádí údržbu, opravy, vývoj a výrobu přístrojů, zařízení i jiných produktů a forem (např. interaktivních exponátů, didaktických pomůcek, systémů dálkového vzdělávání) pro vlastní odborné, vzdělávací i populárně
vědecké aktivity a také pro jiné organizace i jednotlivce;
–– Pravidelně komunikuje a spolupracuje s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi;
–– Spolupracuje s podobně zaměřenými centry neformálního i formálního vzdělávání i s jednotlivci v České republice a v zahraničí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
–– Nemovitý majetek, jenž se nachází v k. ú. Veveří, obec Brno:
• pozemek p. č. 687, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 974, Kraví
hora 1;
• pozemek p. č. 691, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 522, Kraví
hora 2;
• pozemek p. č. 690, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 523, Kraví
hora 3;
• pozemek p. č. 685/2, ostatní plocha, ostatní komunikace;
• pozemek p. č. 685/7, ostatní plocha, ostatní komunikace;
• pozemek p. č. 685/18, ostatní plocha, jiná plocha;
• pozemek p. č. 685/19, ostatní plocha, zeleň;
• pozemek p. č. 685/20, ostatní plocha, zeleň
–– Movitý majetek, dle aktuálních inventárních seznamů, které jsou přílohou a nedílnou součástí zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
–– Hvězdárna je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených
objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění
podle zákona o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy hvězdárny.
–– Hvězdárna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu:
• místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
• částí prostor (ploch) ve svěřených objektech pro umístění prodejních automatů na dobu neurčitou;
• ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění
• informačních cedulí orientačního charakteru, a to na dobu neurčitou;
• prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů
energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu neurčitou a za účelem provozování těchto zařízení;
–– Hvězdárna je povinna v těchto případech zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se zákonem o ob-
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cích. V těchto případech musí být na straně pronajímatele uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto smluv
jsou příjmy hvězdárny.
–– Smlouvy na pronájem místností a prostor ve svěřených objektech, svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených
nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou [vyjma smluv uvedených v bodu 2. písm. b), c) a d)] je
oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném hvězdárně dle z. č. 250/2000 Sb.
–– Hvězdárna je oprávněna svým jménem uzavírat na dobu do 29 dnů včetně krátkodobé dohody o užívání, a na
dobu delší než 29 dnů smlouvy o pronájmu:
• movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných místností a prostor;
• movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými
statutárním městem Brnem v oblasti kultury;
• technického zařízení sloužícího k pořádání přednášek a představení, koncertů, jiných kulturních akcí, konferencí, seminářů, workshopů a jiných slavnostních příležitostí, pokud tento majetek hvězdárna dočasně
nevyužívá;
• interaktivních a experimentálních exponátů, pokud tento majetek hvězdárna dočasně nevyužívá.
Příjmy z těchto smluv jsou příjmy hvězdárny.
Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje hvězdárně tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:
–– velkoobchod a maloobchod;
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
–– pronájem a půjčování věcí movitých;
–– fotografické služby;
–– zprostředkování obchodu a služeb
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 9.2014
a) Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Kobližná 4, PSČ 601 50 Brno
identifikační číslo: 00101494
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem Knihovny je poskytování veřejných knihovnických, informačních, vzdělávacích, kulturních, sociálních a dalších služeb způsobem, který zaručuje všem fyzickým a právnickým osobám rovný přístup k širokému
spektru lidských znalostí, kulturním hodnotám a informacím, a to prostřednictvím svých fondů, informačních
zdrojů i přístupem k veřejnému internetu. Umožňuje svobodnou výměnu informací a myšlenek ve společnosti, zároveň Knihovna respektuje právo každého na soukromí a nezávislé rozhodování. Knihovna je součástí vzdělávací
infrastruktury, rozvíjí komunitní aktivity, podporuje kulturní rozmanitost a sociální integraci. Knihovna provádí
metodickou a výzkumnou činnost v oblastech svého působení; podílí se na formování koncepce veřejných knihovnických a informačních služeb v ČR.
Předmět činnosti Knihovny:
–– Knihovna plní funkci přístupového místa ke znalostem, informacím a kulturním hodnotám. Nestranností, otevřeností, individuálním přístupem a vstřícným prostředím povzbuzuje k celoživotnímu učení, kreativitě, generování vlastních myšlenek, formování nezávislého rozhodování;
–– Vytváří, soustavně doplňuje, organizuje, zpracovává, chrání a uchovává univerzální knihovní fond, provádí
jeho revize, vyřazuje knihovní dokumenty z knihovního fondu;
–– Půjčuje absenčně a prezenčně dokumenty různých typů (tištěné, zvukové, zvukově obrazové, digitální) z knihovního fondu Knihovny, zpřístupňuje na místě samém autorsky chráněná díla;
–– Poskytuje přístup k širokému spektru informací s využitím vlastních i externích databází, které jsou zaměřeny
zejména na:

Částka 1

Ústřední věstník

stránka 29

• - společenské, humanitní, přírodní i technické vědy,
• - formální a neformální vzdělávání a celoživotní učení,
• - podporu čtenářské gramotnosti a dalších
• - kulturu všeobecně, literaturu, hudbu,
• - všeobecné občanské informace a občanskou gramotnost,
• - regionální osobnosti,
• - statutární město Brno, region, kraj,
• - kreativní odvětví,
• - Evropskou unii;
–– Umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup a umožňuje přístup
k placeným informacím na internetu;
–– Poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše;
–– Zajišťuje specializované činnosti prostřednictvím pracovišť – Mahenův památník, Informační středisko Europe
Direct, Centrum dětského čtenářství, Vzdělávací centrum, Knihovna pro nevidomé a slabozraké;
–– Poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby;
–– Pořádá pro širokou i odbornou veřejnost vzdělávací a kulturní akce, zejména exkurze, besedy, přednášky, semináře, workshopy, odborné kurzy a jiné akce v souladu s hlavním účelem a předmětem své činnosti v Knihovně
i mimo ni, vytváří podmínky pro celoživotní vzdělávání;
–– Prezentuje v prostorách Knihovny výstavy;
–– Realizuje klubovou činnost pro veřejnost;
–– Uskutečňuje pro žáky a studenty všech stupňů škol (mateřské školy, základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a studijní programy besedy, exkurze, informační vzdělávání, rozvíjí čtenářskou gramotnost a další funkční gramotnosti. Umožňuje individuální neformální vzdělávání;
–– Popularizuje interaktivním a srozumitelným způsobem vědu a různorodé oblasti lidské činnosti, čímž vytváří
předpoklady pro růst zájmu dětí a mladých lidí o studium všech oborů včetně přírodních, technických a humanitních;
–– Je místem praktické výuky zejména pro studenty Masarykovy univerzity, kdy přispívá ke zvyšování odborných
znalostí a získání praktických zkušeností, čímž vytváří podmínky pro růst počtu studentů a kvality absolventů;
–– Realizuje vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází,
systémů dálkového vzdělávání, odborné, vzdělávací a popularizační aktivity pro vlastní potřebu i pro další
organizace a jednotlivce;
–– Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, organizuje výuku k soustavnému zvyšování
jejich odborných kompetencí potřebných k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti;
–– Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcích na pracovištích Knihovny
i mimo ně;
–– Provozuje prodej a předprodej vstupenek na akce zajišťované nebo spolupořádané Knihovnou;
–– Spolupracuje trvale za účelem zvýšení atraktivity a účinnosti své činnosti s kulturními institucemi, školami
všech stupňů a dalšími vzdělávacími institucemi, volnočasovými centry, neziskovými organizacemi, státní
správou a samosprávou jakož i dalšími fyzickými i právnickými osobami v tuzemsku i zahraničí;
–– Poskytuje reprografické služby v tištěné a elektronické podobě (elektronické dodávání dokumentů) jak ve vztahu ke knihovnímu fondu Knihovny, tak v souvislosti s poskytováním meziknihovních služeb;
–– Podílí se na řešení teoretických a praktických otázek v oblasti knihovnictví a informační vědy, tvorbě metodik
a koncepcí rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb, poskytuje metodickou a poradenskou činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb;
–– Zajišťuje plnění regionálních funkcí ve vztahu ke knihovnám v regionu město Brno zejména tím, že jim
Knihovna poskytuje poradenské, vzdělávací a koordinační služby, zpracovává a reviduje knihovní fondy, buduje a distribuuje výměnný fond a vykonává další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných
knihovnických a informačních služeb;
–– Vydává, rozmnožuje a šíří periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozmnožuje
a šíří zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu
a předmětu činnosti Knihovny;
–– Provádí činnosti související s udržením, zlepšením a modernizací pracovišť, rozvojem jejich struktury, zlepšováním organizace a inovacemi služeb, vše s cílem dosahovaní co nejvyšší kvality služeb pro veřejnost;
–– Vydává za účelem stanovení podmínek poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb knihovní
řád;
–– Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
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Nemovitý majetek
–– Schrattenbachův palác: pozemek p. č. 143, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Město Brno, obec Brno, jehož
součástí je budova č. p. 70 s využitím stavba občanského vybavení, Kobližná 4;
–– pozemek p. č. 7689, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bystrc, obec Brno, jehož součástí je budova č. p. 826
s využitím stavba občanského vybavení, Vondrákova 15;
–– Mahenův památník: pozemek p. č. 1042/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Stránice, obec Brno, jehož součástí je budova č. p. 357 s využitím stavba občanského vybavení, Mahenova 8 a pozemek p. č. 1043/1, zahrada,
v k. ú. Stránice, obec Brno;
–– pozemek p. č. 1234, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Maloměřice, obec Brno, jehož součástí je budova č. p. 121
s využitím stavba občanského vybavení, Selská 16;
–– pozemek p. č. 1235/1, ostatní plocha s využitím zeleň, k. ú. Maloměřice, obec Brno.
Movitý majetek, dle aktuálních inventárních seznamů, které jsou přílohou této zřizovací listiny.
Hodnota svěřeného nemovitého a movitého majetku je uvedena v aktuálních inventárních seznamech majetku.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
7.1 Knihovna je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění podle
zákona o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy Knihovny.
7.2 Knihovna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat:
–– smlouvy o nájmu místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů,
avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
–– smlouvy na pronájem části prostor (ploch) ve svěřených objektech pro umístění prodejních automatů, pro provozování bufetů a kantýn uzavíraných na dobu určitou a neurčitou.
7.3 Knihovna je oprávněna vlastním jménem uzavírat:
–– smlouvy na pronájem ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního
charakteru, a to na dobu určitou a neurčitou;
–– smlouvy na pronájem prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování
svěřených objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu určitou a neurčitou a za účelem
provozování těchto zařízení.
7.4 Knihovna je v případech uvedených v bodech 7.2 a 7.3 povinna zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu
se zákonem o obcích. Na straně pronajímatele musí být uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost
ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena Knihovně. Příjmy z těchto smluv jsou příjmem Knihovny.
7.5 Smlouvy na pronájmy místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků přesahující 12 měsíců a na
dobu neurčitou, vyjma smluv uvedených v bodu 7.2 písm. b) a v bodu 7.3 písm. a) a b), je oprávněn uzavírat pouze
zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném Knihovně
dle z. č. 250/2000 Sb.
7.6 Knihovna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvu na pronájem bytu v budově č. p. 826
(stavba občanského vybavení), Vondrákova 15, na pozemku p. č. 7689, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bystrc,
obec Brno jehož je součástí, výlučně jako bytu služebního dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to na dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru nebo jiného obdobného pracovního vztahu nájemce ke
Knihovně. Nemovitost, ve které se byt nachází, je ve vlastnictví statutárního města Brna, které ji předalo Knihovně
k hospodaření. Působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena Knihovně. Na tento pronájem
se nevztahuje povinnost zveřejnění podle zákona o obcích. Příjmy z těchto pronájmů jsou příjmy Knihovny.
7.7 Knihovna je oprávněna vlastním jménem uzavírat na dobu do 29 dnů (včetně) krátkodobé dohody o užívání a na
dobu delší než 29 dnů smlouvy o pronájmu:
–– movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných prostor, místností a bytu dle bodu 7.6;
–– movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury;
–– technického zařízení sloužícího k pořádání přednášek a představení, koncertů, jiných kulturních akcí, konferencí, seminářů, workshopů a jiných slavnostních příležitostí, pokud tento majetek Knihovna dočasně nevyužívá;
–– knihovních fondů za účelem výstav, prezentací a propagace, pokud tyto Knihovna dočasně nevyužívá.
Příjmy z těchto smluv jsou příjmy Knihovny.
7.8 Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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Zřizovatel povoluje Knihovně tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
–– velkoobchod a maloobchod;
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
–– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
–– fotografické služby;
–– pronájem a půjčování věcí movitých;
–– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
–– výroba, obchod a služby jinde nezařazené;
–– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské, kartonážní, kopírovací práce.
Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti Knihovny.
Příjmy z doplňkové činnosti musí být odděleně účtovány a sledovány a podléhají dani z příjmu. Doplňková činnost
je realizována dle smluvních cen.
Prostředky získané doplňkovou činností použije Knihovna pro financování hlavního účelu a předmětu své činnosti;
Tyto činnosti provozuje Knihovna ve svém sídle a v dalších k tomu určených prostorách.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK – MÍSTEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 6. 2014
a) Úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek - Místek
b) název příspěvkové organizace: HOSPIC Frýdek – Místek, p. o.
sídlo: I J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek – Místek
identifikační číslo: 72046546
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
–– stravovací služby (zejména hostinská činnost),
–– poskytování pronájmů (zejména realitní činnost),
–– kopírovací práce,
–– čištění a praní prádla pro ostatní subjekty,
–– sterilizace,
–– reklama,
–– půjčování zdravotnických pomůcek hospicovým pacientům na přechodný pobyt v domácím prostředí.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina beze změny.

MĚSTO HRANICE
oznamuje
splynutí příspěvkových organizací dnem 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Hranice
zařazení do bývalého okresu: Přerov
b) název: Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace
sídlo: Hranice, Masarykovo náměstí č. 71, PSČ 75301
identifikační číslo: 49558676
název: Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace
sídlo: Hranice, Masarykovo náměstí 71, PSČ 75301
identifikační číslo: 43541631
název: Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
sídlo: Hranice - Hranice I - Město, Zámecká 118, PSČ 75301
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identifikační číslo: 49558684
Ruší se formou splynutí do nástupnické organizace Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace.
Veškerý majetek, práva a závazky příspěvkových organizací, včetně práv a závazků z pracovně právních vztahů přecházejí na nástupnickou organizaci.
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Hranice
zařazení do bývalého okresu: Přerov
b) název: Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 71, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
identifikační číslo: 71294686
jako nástupnická organizace, vzniklá splynutím organizací Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková
organizace, Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace a Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková
organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- v oblasti kulturní:
Organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akci. Veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu
zákona č. 273/1993 Sb.). Veřejné předvedení autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.). Správa a provozování reklamních a propagačních ploch na území města. Vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona
č. 37/1995 Sb.) a periodického tisku (ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb.). Provozování hostinské činnosti, jako
součásti pořádaných akcí. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
- v oblasti muzejní a výstavnické:
Plnění funkce muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 5 zákona č.122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů. Zpřístupňování výsledků své sbírkové, odborné i výzkumné činnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst. 6 až 8 a § 10 zákona č. 122/2000 Sb. Rozmnožování
sbírek vlastní průzkumnou činností (nálezy), nákupem, výměnou, dary, odkazy a převodem předmětů. Poskytování odborných informačních a konzultačních služeb badatelům a veřejnosti a poskytování služeb odborné knihovny
veřejnosti formou prezenčního studia za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb. a interním badatelským
řádem. Zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí
nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že
je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Pořádání výstav uměleckých děl a stálých expozic z vlastních a zapůjčených výtvarných děl a sbírkových a nesbírkových předmětů na základě vlastní muzejní a galerijní koncepce. Pořádání samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami odborných seminářů a workshopů, vztahujících se k předmětu činnosti. Práce v profesních sdruženích
s cílem koordinace odborné činnosti. Zhotovování, nákup a prodej replik sbírkových předmětů, upomínkových
a propagačních předmětů, pohlednic, kopií písemností ze sbírek, publikací, katalogů a dalšího zboží propagujícího
předmět činnosti, výrobků z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosičů audio a video nahrávek. Vydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací, včetně digitálních a analogových nosičů
v souladu s platnými právními předpisy. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
- v oblasti knihovnické a informační:
Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. Plnění funkce základní knihovny, koordinačního a integračního střediska knihovnických, bibliografických a informačních služeb a metodické činnosti
pro základní knihovny v rámci střediska Hranice. Zajišťování výkonu regionálních funkcí na základě smluvního
vztahu. Půjčování knihovních dokumentů (knihy, periodika), a to absenčně nebo prezenčně. Zajišťování akvizice knih, periodik, případných elektronických audiovizuálních záznamů (CD-ROM), jejich odborné zpracování
a ochrana. Zprostředkování literatury a informací z jiných knihoven v České republice, popřípadě i v zahraničí,
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a meziknihovní reprografické služby. Zajišťování přístupu veřejnosti k vlastním i vnějším informačním zdrojům včetně internetu prostřednictvím telekomunikačních zařízení
podle jejich charakteru a autorských práv. Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací
v oblastech kultury, vzdělávání, vědy, výchovy, cestovního ruchu a služeb z vlastních i cizích přístupných databází
a informačních zdrojů. Pořádání kulturně vzdělávacích akcí. Tvorba vlastních propagačních materiálů. Provádění
reprografických služeb. Vydávání a veřejné šíření periodických a neperiodických publikací, včetně digitálních
a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy. Výkon funkce Městského evropského informačního
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střediska Hranice. Výkon průvodcovské služby ve městě a v budovách města. Nákup zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitel zastupuje organizaci samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Majetek zřizovatele se svěřuje organizaci k hospodaření formou výpůjčky. Dále je
organizaci předán k hospodaření majetek nabytý z prostředků zřizovatele v průběhu existence organizace. Stav
svěřeného majetku je vymezen v příloze č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 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: Organizace může nabývat do svého vlastnictví pouze
majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním či jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. Organizace může bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nakupovat drobný majetek z příspěvku
na provoz od zřizovatele. Peněžité a věcné dary může příspěvková organizace přijímat bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele za předpokladu, že použití tohoto peněžitého nebo věcného daru nebude znamenat další
vynaložení prostředků zřizovatele. Peněžité a věcné dary, které mohou znamenat další vynaložení prostředků,
může příspěvková organizace přijmout pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas zřizovatele není potřebný k přijetí darů v podobě zásob. Nemovitý majetek může nabývat příspěvková
organizace pro zřizovatele jen po předchozím písemném souhlasu zastupitelstva města. Nabytý nemovitý majetek
se pak stává majetkem zřizovatele. Organizace není oprávněná svěřený majetek zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do jiných právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání
třetích osob. Organizace je oprávněna svěřený majetek prodat, pokud jej po předchozí písemné nabídce zřizovatel
odmítne převzít. Organizace není oprávněna na sebe přijímat závazek ručitele. Organizace může pořizovat věci
nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Organizace
není oprávněna svým jménem ani jménem zřizovatele nakupovat žádné cenné papíry. Organizace je oprávněna
uzavírat smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Organizace není
oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb. Organizace je oprávněna pořizovat majetek z prostředků
vytvořených vlastní činností a prostředků získaných od zřizovatele na základě zřizovatelem schváleného plánu
investic. Organizace je oprávněna pronajímat a vypůjčovat nemovitý majetek svěřený k plnění úkolů v hlavní
činnosti v době, ve které pro tento účel není dočasně plně využitý v délce trvání do 12 měsíců. Příjmy z tohoto
pronájmu jsou příjmem organizace. Pronájmy nemovitého majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat
pouze zřizovatel. Organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo si vypůjčit majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu maximálně jednoho roku. Na dobu delší než jeden rok
je organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní
činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 1000 Kč, jedná-li se
o nedobytnou pohledávku, a to na základě prokázání nevykonatelnosti výkonu soudního rozhodnutí, nebo jestliže
náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výnos.
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: od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou

MĚSTO HULÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Hulín
zařazení do bývalého okresu: Kroměříž
b) název příspěvkové organizace: SPORTOVNÍ AREÁL Hulín, příspěvková organizace
sídlo: Hulín, Antonína Dvořáka 1214, okres Kroměříž, PSČ 768 24
identifikační číslo: 704 36 363
Veškerý majetek, práva a závazky zrušené příspěvkové organizace přechází na zřizovatele – tj. město Hulín.
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MĚSTO KLADNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Kladno
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Kladno
nové sídlo: Nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Lomnice nad Lužnicí
b) název příspěvkové organizace: Služby města Lomnice nad Lužnicí
Nástupnickou organizací bude Město Lomnice nad Lužnicí, které převezme veškeré pohledávky a závazky včetně
všech smluvních vztahů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Mladá Boleslav
b) název příspěvkové organizace: Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace
identifikační číslo: 75034085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti:
Poskytování předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, výchovy, zájmového vzdělávání, školního stravování a rekreace žáků v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován a může být z funkce odvolán radou města v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ostatními prováděcími právními předpisy (zejména vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů).
Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává v souladu se zněním organizačního řádu svého zástupce,
kterým je zastupován v době nepřítomnosti. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího a je oprávněn
jednat jménem této organizace ve všech věcech. Ředitel organizace řídí příspěvkovou organizaci v souladu se
závaznými právními předpisy. Ředitel organizace je povinen dbát na to, aby organizace plnila určené úkoly a dodržovala stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Zřizovatel předal příspěvkové organizaci tento nemovitý majetek:
–– budova č. p. 7 na st. p. 80/1 v k.ú. Debř (LV 10001)
–– pozemek st. p. 80/1 v k.ú. Debř (LV 10001)
–– pozemek p. p. 697/38 v k.ú. Debř (LV 10001)
–– budova č. p. 85 na st. p. 217/1 v k.ú. Debř (LV 10001)
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–– pozemek st. p. 217/1 v k.ú. Debř (LV 10001)
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Organizace se při hospodaření s finančními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace užívá nemovitý majetek ve
vlastnictví zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 18. 12. 2008, v platném znění. Zřizovatel příspěvkové organizaci bezúplatně převedl movitý majetek Smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku ze dne
19. 11. 2003, v platném znění včetně dodatků. Převedení movitého majetku je provedeno bezúplatně. Příspěvková
organizace se řídí platnými právními přepisy a nařízeními zřizovatele. Organizace je oprávněna používat svěřený
majetek pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena. Nemovitý majetek se organizaci svěřuje s omezením majetkových práv (nelze jej prodávat, ručit jím a zastavovat jej, nebytové prostory a hřiště lze krátkodobě podnajmout
k výchovně vzdělávacím akcím, sportovním, kulturním a jiným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace
a hlavní účel, ke kterému byla organizace zřízena. Nemovitost (včetně nebytových prostor, hřišť) nebo její část
lze dlouhodobě podnajmout, při dodržení stejných podmínek, výhradně se souhlasem zřizovatele. Za dlouhodobý
podnájem se považuje podnájem na dobu delší než 1 rok, příjmy z pronájmu movitého majetku a příjmy z podnájmu nemovitého majetku zahrne příspěvková organizace do svých výnosů z hlavní činnosti). Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný dlouhodobý majetek pořízený
v běžném roce, a to na základě ročního plánu nákladů a výnosů, na základě tvorby a použití fondů a zřizovatelem
schválených přídělů do fondů při vypořádání výsledku hospodaření a na základě usnesení zřizovatele, a dlouhodobý majetek mimo nemovitého.
Organizace může přijímat do svého vlastnictví peněžité dary účelově neurčené. Organizace může přijímat do
svého vlastnictví peněžité a věcné účelově určené dary a dary věcné účelově neurčené v jednotlivém případě po
předchozím souhlasu zřizovatele. Souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených
darů. Soupis bude zřizovateli předložen k rozhodnutí 1x za čtvrtletí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvkové organizaci se povoluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tato doplňková činnost:
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
–– hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
Ke vzniku příspěvkové organizace došlo rozhodnutím zřizovatele ke dni 1. 8. 2014, a to sloučením příspěvkových
organizací téhož zřizovatele. Konkrétně sloučením Mateřské školy Debř Mladá Boleslav, Josefodolská 85, příspěvková organizace, IČO 75151758 s Masarykovou základní školou Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvkovou organizací, IČO 750340785. V rámci sloučení zaniká Mateřská škola Debř Mladá Boleslav, Josefodolská
85, příspěvková organizace, IČO 75151758.

MĚSTO NOVÝ BYDŽOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Nový Bydžov, okres Hradec Králové
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov
sídlo: Nový Bydžov, Dr. K. Englera 195, 504 01
identifikační číslo: 712 941 12
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace Dům dětí a mládeže,
Nový Bydžov poskytuje zájmové vzdělávání. Hlavním účelem je poskytnout účastníkům naplnění volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti a podílet se na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Předmět činnosti
organizace je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školská zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje v souladu
s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Ředitel jedná jménem organizace a je oprávněn zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se organizace týkají. Ředitel příspěvkové organizace je do funkce jmenován zřizovatelem podle § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu hospodářskému využití: Zřizovatel pronajímá nebo zapůjčuje organizaci nemovitý majetek k zabezpečení činnosti
organizace. Organizace má k tomuto majetku následující práva a povinnosti:
–– hospodárně a účelně majetek využívat
–– řádně o tento majetek pečovat, udržovat jej, provádět běžné opravy a zákonné revize.
Další podmínky jsou stanovené v nájemní smlouvě nebo smlouvě o výpůjčce. Kromě pronajatého nebo zapůjčeného neužívá organizace ke svému hospodaření žádný majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele.
Podnájem nemovitého majetku třetí osobě je možný jen o předchozím písemném souhlasu zřizovatele a po splnění
podmínek stanovených § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné používání nemovitého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen s předchozím písemném souhlasu zřizovatele s výjimkou krátkodobého pronájmu do 48 hodin v jednotlivém případě (lze bez souhlasu zřizovatele).
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 nabývá do svého vlastnictví veškerý majetek potřebný k vykonávání činnosti, pro kterou byla zřízena s výjimkou majetku nemovitého. V případě darování
a dědění může nabývat movitý majetek (s výjimkou peněžních darů účelově neurčených) pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za 1 ks a nabývání
dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč za 1 ks koupí je možné jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Provádění technického zhodnocení majetku vlastního i majetku zřizovatele je možné rovněž jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Organizace má k vlastnímu majetku následující práva a povinnosti:
–– hospodárně a účelně majetek využívat,
–– řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize,
–– odepisovat majetek,
–– vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek,
–– dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč nebo nehmotný nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat
jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. O jejich přijímání rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele.
Nepotřebný majetek, který získala organizace bezúplatně od zřizovatele, musí přednostně nabídnout zřizovateli
a pokud je zřizovatel nepřijme, může jej převést do vlastnictví jiné osoby a to za podmínek stanovených zřizovatelem.
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: od 1. 7. 2014 na dobu neurčitou.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Opava, Olomoucká – příspěvková organizace
sídlo organizace: Olomoucká 103/2405, 746 01 Opava
identifikační číslo: 70 999 775
sloučení s příspěvkovou organizací:
název organizace: Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace
sídlo organizace: Neumannova 5/110, 747 07 Opava
identifikační číslo: 70 999 953
MŠ Sedmikrásky, Opava, PO je tzv. přejímající příspěvkovou organizací, která převezme v plném rozsahu majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace MŠ Opava, Olomoucká – PO s účinností k 1. 1. 2015.
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Opava
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Opava, Neumannova - příspěvková organizace
sídlo organizace: Neumannova 5/110, 747 07 Opava
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identifikační číslo: 70 999 953
Nový název organizace: Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
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: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 766 334,74 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
9 775 616,28 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 600 973,48 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
60 884 579,66 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 17 293 800,47 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
190 740 250,10 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 61989061
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 17 459 489,07 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
51 018 760,98 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu

stránka 38

Ústřední věstník

Částka 1

vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 8 974 064,55 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
60 320 974,27 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 23 284 117,49 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
109 026 784,46 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
původní sídlo: Gen. Píky 13B/295, 702 00 Ostrava
nové sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 5 191 137,24 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 10 892 894,59 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 13 631 791,10 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 271 669,28 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 184 858,91 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934011
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 534 678,00 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027330
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 221 984,51 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 63029049
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 983 732,72 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66739721
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 25 789 892,28 Kč a ostatní majetek v hodnotě
2 017 830,25 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027348
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 729 632,50 Kč.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 873 544,40 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027364
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 744 397,52 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073,702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66934885
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 530 448,38 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934002
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 790 261,56 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 877 519 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 626 796,48 Kč.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 232 678 893,50 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 23 295 470,09 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 429 937,24 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 0 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 SB., o živnostenském podnikání, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích, zábavních, prodejních a obdobných akcí. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Pokud příspěvková organizace vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít
jen ve prospěch své hlavní činnosti.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 17 386 104,47 Kč.
změnu u názvu příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2014
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a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
původní sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
nové sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619890037
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 843 188,42 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plnění úkolů v rozvoji kultury a vzdělávání,
které patří do samostatné působnosti zřizovatele, dle § 35 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
–– zájmová umělecká činnost
–– zájmová mimoumělecká činnost
–– mimoškolní výchova a vzdělávání
–– kulturní aktivity pro děti a mládež
–– kulturní aktivity pro ostatní veřejnost
–– vydávání neperiodických publikací, tiskovin a propagačních materiálů
–– pořádání tematických nebo sezónních trhů
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Jahnova 12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
identifikační číslo: 75082861
Majetek, práva a závazky rušící se příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb přechází na zřizovatele.

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM
oznamuje
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Roudnice nad Labem,
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
zařazení do bývalého okresu: Litoměřice
b) název příspěvkové organizace: LDN Roudnice n. L., příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01
identifikační číslo: 286 97 537
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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Hlavním předmětem činnosti je poskytování specializované ústavní léčebné a preventivní péče ve formě péče ošetřovatelské, a rehabilitačním osobám, které trpí déle trvajícími chorobami a jejichž stav vyžaduje ústavní zdravotní
péči, popř. doléčení, nevyžaduje však umístění na lůžkách určených pro akutní nemocniční péči a to:
–– Poskytování zdravotní péče za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen zčásti.
–– Poskytování zdravotní péče bez přímé úhrady.
–– Poskytování zdravotní péče cizincům - Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní
činnosti včetně správy majetku a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro
naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
–– Plnění dalších úkolů v souladu s platnými předpisy v odvětví zdravotnictví.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel.
Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvková organizace nemá žádný majetek
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 nemá žádný majetek, nemá ani
žádná majetková práva
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příspěvková organizace nevykonává
žádnou doplňkovou činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 19. 2. 2009 na dobu
neurčitou, zrušená byla usnesením zastupitelstva města dne 17. 12. 2014.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Článek IV. Hlavní účel a předmět činnosti
organizace nově zní:
Organizace poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), která poskytuje
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a na pracovištích pečovatelské služby, včetně základního poradenství podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o sociálních
službách.
Organizace zajišťuje činnosti vedoucí k užívání obytných jednotek a společných prostor v domě čp. 1343 v ulici
Na Pláni, Ústí nad Orlicí osobám, kterým je v nemovitosti poskytována sociální služba v souladu se zákonem
o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a provádí rozúčtování nákladů na provoz a údržbu. Organizace je povinna
pravidelně do 15. 6. Následujícího roku předložit zřizovateli doklad o použití úhrad nákladů na provoz a údržbu za
předcházející kalendářní rok, z něhož musí být patrno, že veškeré úhrady budou v plném rozsahu a prokazatelně
použity na zabezpečení provozu, údržby nebo technické zhodnocení nemovitosti.
Organizace koordinuje činnosti Senior klubu, který sdružuje občany – důchodce města Ústí nad Orlicí za účelem
podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – důchodců s cílem
zapojení do veřejného života. Organizace prohlubuje spolupráci s kluby seniorů v partnerských městech města
Ústí nad Orlicí. Pro naplňování uvedených aktivit pořádá společenské, kulturní, sportovní, rukodělné a jiné akce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nově zní:
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí:
–– pozemek parcelní číslo st. 2844, jehož součástí je stavba čp. 1343 v ulici Na Pláni, v obci a katastrálním území
Ústí nad Orlicí, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Zřizovatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně předává organizaci do vlastnictví movitý majetek
dle inventárních soupisů, které tvoří přílohu zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: za odstavec 15 vkládá nový odstavec 16, který zní:
Organizace má k hospodaření svěřenu stavbu čp. 1343, ve které se nachází obytné jednotky a společné prostory.
Organizace je oprávněna uzavírat Smlouvy o výpůjčce a úhradě nákladů na provoz a údržbu za účelem využívání
sociální služby dle zákona o sociálních službách.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 8. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: Stacionář Ústí nad Orlicí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nově zní:
Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí:
–– pozemek parcelní číslo st. 171, jehož součástí je stavba čp. 123 v ulici T. G. Masaryka, pozemek parcelní číslo
318, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi součástmi a příslušenstvím.
–– pozemek parcelní číslo st. 2709, jehož součástí je stavba čp. 262 v ulici Čs. armády, pozemek parcelní číslo
1853/4, vše v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Zřizovatel v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bezúplatně předává organizaci do vlastnictví
movitý majetek dle inventárních soupisů, které tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny.

OBEC DVORCE
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Obec Dvorce, okres Bruntál
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: Olomoucká 336, 793 68 Dvorce
identifikační číslo: 70979383
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
příspěvkové organizaci je v souladu s ustanovením § 27 odst. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití
všech jejích hospodářských možností a odbornosti jejích zaměstnanců.
Doplňkovou činnost provozuje příspěvková organizace na základě platných právních předpisů (např. živnostenské
oprávnění apod.), eviduje tuto činnost odděleně v účetnictví a získané prostředky z doplňkové činnosti použije ke
zkvalitnění své hlavní činnosti.
Zřizovatel povoluje organizaci tuto doplňkovou činnost:
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí pro veřejnost,
–– pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě pro veřejnost,
–– organizace kurzů (např. jazykových, výpočetní techniky apod.) pro veřejnost,
–– kopírovací práce,
–– pronájem a půjčování věcí movitých (např. sportovní potřeby),
–– pronájem nebytových prostor
–– hostinská činnost.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.

OBEC JEZDKOVICE
oznamuje
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vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Jezdkovice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace
sídlo: Jezdkovice č. p. 51, 747 55 Litultovice
identifikační číslo: 03675611
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
–– Hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
–– Organizace zabezpečuje předškolní výuku a výchovu v rozsahu obecně právních předpisů v oblasti předškolní
výchovy.
–– Organizace zabezpečuje stravování dětí mateřské školy ve školní jídelně -výdejně.
–– Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, toto probíhá ve spolupráci rodiny
a předškolního zařízení.
–– Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči o děti,
zpravidla ve věku od 3 do 6 - ti let.
–– Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
–– Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Zákonné podmínky pro jmenování, odvolání ředitele do funkce upravuje § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel:
–– plní úkoly vedoucího organizace; odpovídá komplexně za činnost organizace a plnění jejich úkolů; Je oprávněn
jednat, činit a vystupovat ve všech právních věcech jménem organizace v souladu s právními předpisy, plní
úkoly vedoucího organizace v souladu se základními pravomocemi a povinnostmi vymezenými ustanovením
§164, 165, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Organizační a provozní řád organizace vydává
ředitel školy se souhlasem zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
–– Nemovitý majetek
• Mateřská škola se školní jídelnou - výdejnou nemá vlastní nemovitý majetek.
• Prostory mateřské školy se školní jídelnou - výdejnou včetně školní zahrady se nachází na parcele č. 168
a 169, v k. ú. Jezdkovice, Jezdkovice č. p. 51 (levá část budovy) a zřizovatel (vlastník) je poskytuje jako
výpůjčku do užívání po celou dobu činnosti.
–– Movitý majetek
• Příspěvkové organizaci bude movitý majetek předán zřizovatelem a specifikován v předávacím protokolu
o předání majetku.
Příspěvková organizace je povinna obcí svěřený majetek, včetně majetku získaného eventuálně vlastní činností:
–– plně efektivně, ekonomicky a účelně využívat;
–– pečovat o jeho ochranu a chránit jej před odcizením;
–– udržovat jej v dobrém provozním stavu;
–– potřebu oprav nad rámec schváleného rozpočtu projednat před realizací se zřizovatelem;
–– zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek;
–– pečovat o jeho rozvoj, zvelebení a vytvářet podmínky pro jeho případné další investiční rozšíření;
–– pravidelně inventarizovat a vést o něm spolehlivou evidenci a dokumentaci;
–– vyřazovat a odepisovat majetek jedině se souhlasem zřizovatele;
–– účetní odpisy majetku provádět v souladu se zákonem o účetnictví.
Obcí svěřený majetek včetně majetku získaného eventuálně vlastní činnosti, nelze bez souhlasu zřizovatele prodávat, ručit jim, zastavovat jej, pronajímat jej třetí osobě. Za hodnoty, které podléhají povinnému vyúčtování, musí
být stanovena hmotná zodpovědnost. Veškeré hospodaření s majetkem příspěvkové organizace se bude provádět
v souladu s platnými obecně závaznými předpisy pro příspěvkové organizace a v souladu s vnitřními směrnicemi,
vypracovanými příspěvkovou organizací pro všechny druhy činností, týkajících se využívání majetku a hospodaření s majetkem, tyto směrnice musí být schváleny zřizovatelem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Finanční hospodaření organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací se řídí:
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–– zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů;
–– opatřením MF č. j.283/76 a 104/2000 ve znění pozdějších úprav;
–– zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po změnách a doplněních provedených zákonem č. 320/2001.
Finanční vztah zřizovatele pro hospodaření příspěvkové organizace, hmotná zainteresovanost příspěvkové organizace, závazné ukazatele, odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou zřizovatelem stanoveny vždy na každý
rok zvlášť, po předložení a projednání požadavků a rozpočtu organizace.
Organizace obdrží vždy na každý rok prostřednictvím rozpočtu obce mimo prostředků na provoz organizace a pro
správu majetku také prostředky na tzv. přímé vzdělávací výdaje.
Způsob vedení účetnictví a zajištění kontroly organizace:
Příspěvková organizace vede své vlastní podvojné účetnictví, které měsíčně zpracovává účetní firma. Příspěvková
organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro
organizace a provádění kontrol. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel příspěvkové organizace
vydává vnitřní normy, resp. Organizační a provozní směrnice v potřebném členění a struktuře podle činnosti
a rozsahu majetku příspěvkové organizace. Tyto směrnice musí zároveň respektovat ze zákona platné předpisy
a normy a podléhají schválení zřizovatelem. Na základě směrnice o kontrole příspěvkové organizace, kontroluje
obec účetnictví příspěvkové organizace.
Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanovena v této zřizovací listině, se
řídí příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace se zřizuje k 1.1. 2015 na dobu neurčitou.

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Obec Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kropáčova Vrutice
sídlo: Střížovice 30, Kropáčova Vrutice, 294 79
identifikační číslo: 71294716
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost mateřské školy a školní jídelny – výdejny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel.
Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech příspěvkové organizace týkající se poskytování školských služeb a odpovídá za to, že všechny služby jsou poskytovány v souladu se zákonem. Do doby jmenování ředitele vystupuje jako
statutární orgán příspěvkové organizace starosta obce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: v době zřízení se příspěvkové organizaci nepředává 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: majetek je ve vlastnictví zřizovatele a organizaci se
svěřuje do užívání. Majetek se dává organizaci do správy a výpůjčky bezplatně, a to na dobu trvání příspěvkové
organizace.
Majetek nesmí být dále najímán a dán do výpůjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele.
Majetek je nedotknutelný, což znamená, že nesmí být zcizen ani vložen, nesmí jím být ručeno bez souhlasu zřizovatele a nesmí být např. zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– výuka jazyků,
–– zájmové kroužky,
–– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
–– prodej drobných upomínkových předmětů vyrobených dětmi.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC PROSENICKÁ LHOTA
oznamuje
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oznamuje vznik příspěvkové organizace ke dni 1. září 2014
a) úplný název zřizovatele: Obec Prosenická Lhota, okres Příbram
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Prosenická Lhota
sídlo: Prosenická Lhota čp. 47, 264 01 Sedlčany
identifikační číslo: 71294732
c) předmět činnosti: předškolní vzdělávání a stravování ve školních zařízeních
Příspěvková organizace Mateřská škola prosenická Lhota vykonává činnost mateřské školy a zařízení předškolního stravování. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání dětí. Organizace uskutečňuje předškolní vzdělávání, které
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném
rozvoji a na osvojení základních pravidel stravování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu
ve škole. Jeho smyslem je poskytovat jim kvalitní stravu. Zajišťuje stravování zaměstnancům organizace.
d) statutární orgán: je ředitelka příspěvkové organizace. Jedná jménem organizace a je oprávněna zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se organizace týkají. Ředitel příspěvkové organizace je do funkce jmenován
zřizovatelem dle § 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 vyplývají z § 164 a 165 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
–– v pracovněprávních vztazích se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
–– vydává vnitřní směrnice, zejména organizační řád, pracovní řád, spisový řád a směrnici pro oběh účetních dokladů.
–– zodpovídá za hospodárné využití svěřených prostředků a svěřeného majetku.
–– zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, PO a krizového řízení v organizaci.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele: smlouva o výpůjčce: budova 7 043 120,- Kč, na pozemku st. 214
o výměře 289 m2 kú Prosenická Lhota, zahrada: 54/4 o výměře 814 m2 kú Prosenická Lhota; movitý majetek
126 951,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací
cenou nad 60 000,- pořízený Obcí Prosenická Lhota je ve vlastnictví Obce Prosenická Lhota, který se bude předávat na základě smlouvy o výpůjčce k užívání příspěvkové organizaci.
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací
cenou do 60 000,- pořízený Obcí Prosenická Lhota je předán příspěvkové organizaci k hospodářskému užívání.
Organizace má k veškerému majetku následující práva a povinnosti:
–– hospodárně a účelně majetek využívat
–– řádně o tento majetek pečovat, udržovat jej, provádět běžné opravy a zákonné revize
–– evidovat majetek
vymezení majetku předaný k hospodářskému užívání: 793 267,7Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: v případě darování a dědění může nabývat movitý majetek (s výjimkou peněžních darů) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Nabývání dlouhodobého
hmotného majetku nad 40tis. Kč za 1ks a nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 tis. Kč za 1ks
koupí je možné jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Provádění technického zhodnocení majetku
vlastního i majetku zřizovatele je možné rovněž jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Organizace má k vlastnímu majetku následující práva a povinnosti:
–– hospodárně a účelně majetek využívat
–– řádně o tento majetek pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize,
–– odepisovat majetek
–– vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek
–– dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40tis Kč nebo nehmotný nad 60tis Kč může vyřazovat
a prodávat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. Nepotřebný majetek, který získala organizace bezúplatně od zřizovatele, musí přednostně nabídnout zřizovateli a pokud jej zřizovatel nepřijme, může jej převést do vlastnictví jiné osoby a to za podmínek stanovených
zřizovatelem.
Organizace se při hospodaření řídí § 28 a následujícím zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými ze
státního rozpočtu, od zřizovatele z rozpočtu územních samosprávných celků, dále jsou to příjmy z hlavní činnosti,
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příjmy z majetku, úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování, dary a dědictví. Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje, vede jej ve svém účetnictví, provádí jeho účetní, popřípadě pokud tak umožňuje zákon
o daních z příjmů, daňové odpisy. Organizace se při zadávání zakázek v souvislosti se svojí činností řídí zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky výběrových řízení schvaluje
zřizovatel. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz organizace podle předem stanovených hodnotitelných nebo
měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb.
h) okruhy doplňkové činnosti: organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
g) organizace je zřízena od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou
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