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OPRAVA
V částce l byl uveřejněn třetí doplněk a změny ústavů kvaliﬁkovaných pro znaleckou a tlumočnickou činnost
uveřejněného v částce 2 ročníku 2004 Ústředního věstníku ČR. Správně se jedná o čtvrtý doplněk a změny, neboť třetí
doplněk a změny byl již publikován v částce 1 ročníku 2008.
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OZNÁM ENÍ

MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
Opatřením ministerstva vnitra ze dne 25. 9. 2008 a 22. 10. 2008 byl s účinností od 1. 1. 2009 schválen vznik organizačních složek státu – „Centrum sportu Ministerstva vnitra“ a „Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra“.
Opatření o vzniku organizační složky státu Centrum sportu Ministerstva vnitra bylo schváleno dne 25. 9. 2008
pod č.j. MV-61877/ZS-2008. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva ﬁnancí č. 62/2001 Sb., předkládáme následující údaje:
1. vznik organizační složky státu dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064
b) název: Centrum sportu Ministerstva vnitra
sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plnění úkolů vyplývajících ze zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a Usnesení vlády České republiky č. 718/1999
k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně výchovy sportovních talentů a příprava podkladů pro poskytování dotací na realizaci projektů podporujících činnost žadatelů o veřejnou ﬁnanční
podporu v oblasti podpory a rozvoje sportu, v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj sportu, pro přípravu ke
státní sportovní reprezentaci v seniorské a juniorské kategorii, příprava podkladů pro poskytování dotací občanským sdružením a nestátním neziskovým organizacím, zajišťování zdravotnického zabezpečení sportovců,
vytváření podmínek pro sport v oboru působnosti Ministerstva vnitra, metodické usměrňování těchto činností,
zejména příprava a koordinace policejních mistrovství, zajišťování resortní sportovní reprezentace, její vysílání
na sportovní soutěže, materiální, ﬁnanční a jiné zabezpečení ekonomického charakteru v rozsahu potřebném
pro plnění úkolů, provoz určených sportovních, zdravotnických a účelových ubytovacích zařízení nebo jiných
provozních zařízení
d) vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
Opatření o vzniku organizační složky státu Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra bylo schváleno dne 22. 10.
2008 pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008. Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva ﬁnancí č. 62/2001
Sb., předkládáme následující údaje:
2. vznik organizační složky státu dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064
b) název: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4-Lhotka
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vytvoření systému zdravotnického zabezpečení bezpečnostních sborů (Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky),
Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených ministerstvem
vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým
vykonává Ministerstvo vnitra zřizovatelské funkce včetně zabezpečení ochrany veřejného zdraví schopného
reagovat a řešit úkoly nezávisle na změnách územního a organizačního uspořádání bezpečnostních sborů
a vytvoření systému veterinární péče a zajištění nezávislého postavení zdravotnického zařízení provádějícího
zdravotní preventivní péči a veterinární péči, plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby
příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců resortu, především formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti příslušníků a léčebně preventivní péče, plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnického zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí útvarů, kterým je poskytována závodní
preventivní péče, zabezpečení doprovodu oﬁciálních delegací a mezinárodních akcí konaných v České republice, zdravotnická příprava a zdravotní výchova příslušníků bezpečnostních sborů, zajišťování neodkladné
péče, zajišťování zdravotnického materiálu, zabezpečování a provádění zdravotnických úkonů nesledujících
léčebný účel ve prospěch Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, zdravotnické zabezpečení příslušníků bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v zahraničí, zabezpečování
úkolů v oblasti veterinární péče, zpracování a příprava podkladů pro služební orgán k problematice nemocenského pojištění příslušníků
d) vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

stránka 4

Ústřední věstník

Částka 2

Sdělení o změně účelu a předmětu činnosti státní příspěvkové organizace Institutu pro místní správu Praha
č. IMS-353/2000, ze dne 18. 12. 2000
Opatřením ministra vnitra – dodatkem č. 5 byl pod č.j. MV-91774-1/SVS-2008 ze dne 7. ledna 2009 s účinností od
téhož dne, rozšířen účel zřízení a předmět činnosti státní příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha
následně:
3. změnu u státní příspěvkové organizace dnem 7. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název: Institut pro místní správu Praha
sídlo: Praha
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajišťování školení školitelů a zkušebních komisařů a ověřování znalostí zkouškou
související s implementací eGovernmentu do územních samosprávných celků, pro Českou poštu s.p., Hospodářskou komoru České republiky a ostatní fyzické a právnické osoby a pro správní úřady dle platné právní úpravy, včetně tvorby závazných vzorových vzdělávacích programů a poskytování systémů pro řízení vzdělávání
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 organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřízena: od 18. 12. 2000 na dobu neurčitou

MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 13. listopadu 2008, kterým se vydává OPATŘENÍ, jímž se podle ustanovení
§ 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5, § 32 a § 36 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vyhrazuje schvalování právních úkonů
při nakládání s majetkem státu a jímž se stanoví náležitosti žádosti o schválení právních úkonů při nakládání s majetkem státu.
Ministerstvo dopravy (dále jen ministerstvo) si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27
odst. 5, § 32 a § 36 odst. 2 zákona schvalování následujících právních úkonů, uzavíraných organizačními složkami
státu a státními příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva.
I.
1. Podle § 12 odst. 6 zákona si ministerstvo vyhrazuje schvalování smluv o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo
nebytového prostoru státem v případě, že přesáhne nabývací cena jednotlivě částku 1 mil. Kč.
2. Smlouvy o úplatném nabytí pozemků, určených územním rozhodnutím nebo stavebním povolením pro výstavbu
pozemních komunikací, zahrnutých do rozpočtu stavby, ministerstvo podle tohoto opatření neschvaluje.
3. Ministerstvo v souladu s „Usnesením vlády ČR ze dne 24. srpna 2005 č. 1059 k problematice majetkoprávního
vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy“ vydává tímto opatřením schválení k uzavírání
smluv, kterými se dodatečně vypořádává (sjednocuje) vlastnictví pozemku a dálnice nebo silnice I. třídy. Toto
schválení se vztahuje na úkony, kterými se nabývají od jiných vlastníků pozemky do vlastnictví státu.
II.
Podle § 22 odst. 6 zákona si ministerstvo vyhrazuje schvalování smluv, uzavíraných organizačními složkami státu
o převodu movitých věcí, nepodléhajících schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona, na fyzické a právnické
osoby v případě, že nejde o prodej zboží v obchodě, nebo jiný smluvní převod v rámci stanoveného předmětu činnosti
a nejedná-li se ani o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona.
Bez souhlasu ministerstva mohou úplatně převádět:
1. dlouhodobý hmotný majetek se zůstatkovou cenou do 100 tis. Kč. Nelze-li cenu takto stanovit, přihlíží se k ceně
stanovené soudním znalcem.
2. osobní automobily a autobusy starších 4 let a nákladní automobily, návěsy, přívěsy a traktory, stavební mechanismy
starších 6 let s tím, že jejich prodej musí být realizován nejméně za cenu stanovenou podle § 22 odst. 1 zákona.
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III.
Ministerstvo si v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 vyhrazuje tímto schvalování souhlasu uděleného organizační
složkou státu jakožto pronajímateli, nájemci k přenechání nebytových prostor s plochou nad 100 m2 do podnájmu
a k přenechání pozemků s plochou nad 500 m2 do podnájmu.
IV.
1. Podle ustanovení § 32 zákona při úplatném postoupení pohledávky, pokud sjednaná cena nedosahuje alespoň 60%
jmenovité hodnoty postupované pohledávky, včetně příslušenství, popřípadě postupuje-li se pohledávka bezúplatně, lze pohledávku postoupit jen se schválením ministerstva. To platí i v případě, má-li být pohledávka předmětem
veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a při odděleném postoupení příslušenství k pohledávkám.
2. Žádost o schválení postoupení pohledávky s příslušenstvím, případně odděleného postoupení pohledávky a příslušenství musí obsahovat:
a) identiﬁkaci dlužníka (IČO, DIČ, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění),
b) nominální výše pohledávky,
c) důvod (právní titul) vzniku pohledávky,
d) datum splatnosti pohledávky a způsob výpočtu příslušenství k pohledávce,
e) dlužníkem navrhovaný způsob splnění pohledávky,
f) způsob provedení nabídky k odprodeji pohledávky a příslušenství,
g) výše ceny, která se navrhuje k postoupení pohledávky a příslušenství,
h) uvedení důvodů, pro které se navrhuje postoupení pohledávky s příslušenstvím, případně z jakého důvodu se
navrhuje postoupení pohledávky a příslušenství samostatně.
V.
1. Podle § 36 odst. 2 zákona si ministerstvo vyhrazuje tímto schvalování právních úkonů podle ustanovení § 34 a 35
odst. 1 (prominutí dluhu a jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota dluhu nebo
pohledávky včetně příslušenství nepřesahuje částku 500 000,- Kč. Pokud je jmenovitá hodnota dluhu nebo pohledávky včetně příslušenství nižší, jak 100 000,- Kč, schválení se nevyžaduje.
2. Žádost o prominutí dluhu nebo o upuštění od vymáhání pohledávky, včetně příslušenství, musí obsahovat přiměřeně náležitost, uvedené v čl. IV. tohoto opatření.
3. U dluhů a pohledávek, jejichž jmenovitá hodnota včetně příslušenství přesahuje částku 500 000,- Kč, lze prominout
dluh či jednostranně upustit od vymáhání pohledávky pouze se souhlasem Ministerstva ﬁnancí. S náležitostmi
podle článku IV. tohoto opatření musí být žádost doručena ministerstvu, jejímž prostřednictvím bude postoupena
s vyjádřením ke schválení Ministerstvu ﬁnancí.
VI.
Podle § 22 odst. 3 vyžadují smlouvy o převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů, nejde-li o převody
těchto věcí podle § 22 odst. 3 písm. a) až e), schválení Ministerstvu ﬁnancí. Žádost Ministerstvu ﬁnancí se předkládá
podle § 44 odst. 2 zákona s vyjádřením ministerstva. Žádost obsahuje, s přihlédnutím ke konkrétním případům, náležitosti, uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
VII.
K úkonům, které vyplývají z realizace tohoto opatření, pověřuji vrchního ředitele pro úsek ekonomiky a ICT.
VIII.
Toto opatření se ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neuplatní na státní podniky,
vzniklé podle zákona č. 77/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na státní organizaci Správa železniční dopravní
cesty, zřízenou dle zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
IX.
Toto opatření ruší Opatření č.j. 340/02-410-PRIV, nabývá účinnosti následujícího dne po podpisu a bude publikováno v Ústředním věstníku České republiky.
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Příloha
k Opatření
vydané ministrem dopravy rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2008 č.j. 386/2008-410-PRIV/7 podle ustanovení
§ 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5, § 32 a § 36 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, jímž se vyhrazuje schvalování právních úkonů při
převodech majetku státu
K žádostem ve smyslu výše uvedeného opatření budou přiloženy doklady podle charakteru převáděného majetku.
U kupních nebo darovacích smluv budou u prvopisů podpisy úředně ověřeny. V ostatních případech se přikládají neověřené, ale čitelné kopie.
1. 7x smlouva (resp. zápis), podepsaný účastníky (nepředkládá-li se žádost MF, jen 6x) s tím, že ve smlouvě, obvykle
v čl. 1, bude uveden nabývací titul, kdy a jak majetek získal stát. V závěrečných ustanoveních bude uvedeno „tato
smlouva nabývá platnosti dnem, kdy udělí souhlas s převodem MF“, (popř. MD). Před označením předávající
organizační složky státu se předřadí slova „Česká republika“. Odsouhlasená smlouva v 5 vyhotoveních bude vrácena žadateli;
2. 2x znalecký posudek (v případě darovacích smluv se vychází ze zůstatkové hodnoty, není-li k dispozici, pak je
nutno předložit ocenění soudního znalce);
3. 2x aktuální výpis z KN – List vlastnictví (ne starší než 3 měsíce ode dne doručení žádosti odboru 410 MD), snímek katastrální mapy případně geometrický a oddělovací plán;
4. 2x doklad o nabytí prokazující vlastnictví státu (kupní, darovací, hospodářská smlouva, kolaudační rozhodnutí,
výpis z pozemkových (drážních) knih s uvedením „veřejný statek“ s odkazem na právní akt a datum nabytí majetku státem, odvolání na znárodňovací dekrety, srovnávací sestavení parcel, apod.) a doklad o příslušnosti hospodařit s převáděným majetkem;
5. 2x potvrzení, sdělení příslušného kompetentního orgánu, zpravidla pozemkového úřadu nebo ﬁnančního referátu
OÚ, pozemkového fondu, že na převáděný majetek nebyl uplatněn restituční nárok; v případě řízení rozhodnutí
soudu např. rozhodnutí o zamítnutí žaloby;
6. 2x rozhodnutí vedoucího (nebo jím písemně pověřeného zástupce) předávajícího subjektu o nepotřebnosti majetku;
7. 2x v případě darování a přímého prodeje vybrané osobě podle okolností stanovisko územního samosprávného
celku (není-li sám nabyvatelem) k vhodnosti této dispozice z hlediska osoby nabyvatele a místních poměrů;
8. 2x doklad o zveřejnění nabídky v tisku nebo na internetové centrální adrese v případě zjišťování veřejného zájmu
(není nutné v případě, projeví-li zájem jiná organizační složka, státní příspěvková organizace nebo státní podnik),
event. doklad o jiné formě rozšířeného nabídkového řízení; projevený zájem oslovených subjektů (zveřejnění na centrální adrese se považuje za splnění podmínek jak zjištění veřejného zájmu, tak rozšířeného nabídkového řízení);
9. 2x žádost budoucího nabyvatele o převod, která bude zahrnovat jeho prohlášení (pokud je znám), že přebírá spolu
s majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnosti plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od předávajícího požadovat jejich náhradu;
10. 2x výpis z obchodního rejstříku nabyvatele a doklad o podpisovém právu jeho zástupců;
11. 2x podmínky a vyhodnocení vlastního výběrového řízení, je-li zvolena tato forma výběru;
12. 2x aktuální výpis z KN-Listu vlastnictví nabyvatelů u návrhů na přímý prodej, kde dochází ke sjednocení majetku,
nebo je-li nabyvatel vlastníkem sousedních pozemků či jiných nemovitostí;
13. 2x původní nájemní smlouva s nabyvatelem a smlouva platná (dodatek) v době podání žádosti o schválení převodu
na MD, byla-li měněna (v případě úplatného převodu);
14. 2x prohlášení (souhlas) spoluvlastníků v případě převodu majetku nebo jeho části na nabyvatele, je-li tento majetek ve spoluvlastnictví více osob nebo u pozemku, na kterém se nalézá nemovitost, která má více vlastníků;
15. 2x stanovisko příslušného orgánu územního plánování k budoucímu využití převáděného majetku, zejména pozemků. Jde-li o nemovitosti odevzdané do trvalého užívání podle dříve platných právních předpisů, připojit doklad
o jeho vzniku a jeho zániku (nyní výpůjčky);
16. 2x vyjádření stavebního úřadu, jde-li o pozemek, určený k zastavění;
17. 2x doklad účetní nebo operativní evidence – kopie inventární karty apod.;
18. 2x vyjádření Drážního úřadu v případě majetku nalézajícího se v obvodu dráhy;
19. 2x vyjádření (vždy) příslušného orgánu ochrany přírody, zda se jedná o převod majetku chráněného zvláštními
předpisy (zákon č. 114/1992 Sb., apod.). U pozemků ve zvláště chráněném území či v jeho ochranném pásmu je
žádost nutno bezpodmínečně doložit souhlasným stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, resp. Agentury ochrany a krajiny ČR. Informace o chráněných územích jsou na internetové adrese www.geoportal.cenia.cz.;
20. 2x stanovisko příslušného orgánu památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb.).
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KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
l. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2008
původní název: Dům dětí a mládeže, Břeclav, Na Valtické 727
nový název: Duhovka – středisko volného času Břeclav
původní sídlo: Na Valtické 727, 691 41 Břeclav
nové sídlo: Lidická 4, 690 02 Břeclav
identiﬁkační číslo: 60575514
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Dům dětí a mládeže, Velké Pavlovice, sídlo: Bezručova 23, 691 06 Velké Pavlovice,
identiﬁkační číslo: 70286272

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace,
sídlo: Na Hrázi 2126, 738 01 Frýdek-Místek, identiﬁkační číslo: 60043652
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 31. 12. 2008
– Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
– Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzova 328
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzova 328, příspěvková organizace
sídlo: Bruzova 328, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 68334222
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31. 12. 2008 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
název: Sanatorium Jablunkov, odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí,
příspěvková organizace, sídlo: Alej míru 442, 739 91 Jablunkov, identiﬁkační číslo: 00534234
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
– Sanatorium Jablunkov, odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, příspěvková organizace
– Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
sídlo: Kaštanová 268, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: 00534242
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
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KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Nemocnice Litomyšl, sídlo: J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl, identiﬁkační číslo: 00193861
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Nemocnice v Ústí nad Orlicí, sídlo: Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí,
identiﬁkační číslo: 61234991

KRAJ PLZEŇSKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257, sídlo: nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice,
identiﬁkační číslo: 00521094

KRAJ VYSOČINA
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
název: Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace, sídlo: Masarykovo nám. 16/65, 586 01 Jihlava,
identiﬁkační číslo: 47366095

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Benátky nad Jizerou
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou
sídlo: Náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou II
identiﬁkační číslo: 75154617
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: správa a údržba předaného majetku, poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytování zdravotní služby – domácí
péče dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek daných zákonem č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
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MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
název: Základní škola JIH a Mateřská škola, Hradec Králové, Luční 838, sídlo: Luční 838,
500 03 Hradec Králové, identiﬁkační číslo: 69172374
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Základní škola JIH a Mateřská škola, Hradec Králové, Luční 838
– Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Hradec Králové
b) název: Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694
sídlo: tř. SNP 694, 500 03 Hradec Králové
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení
na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Domov seniorů Hradec Králové, sídlo: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 8,
identiﬁkační číslo: 75145243

MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Centrum sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, sídlo: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,
identiﬁkační číslo: 75152037

MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
název: Městské kulturní středisko Jaroměřice nad Rokytnou, sídlo: Komenského 1029,
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, identiﬁkační číslo: 44065892

MĚSTO JIHLAVA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jihlava
zařazení do okresu: Jihlava
b) název: Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 16/65, 586 01 Jihlava
identiﬁkační číslo: 75151332
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základů vzdělávání v jednotlivých
uměleckých oborech dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, příprava pro vzdělávání na středních školách
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uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, organizování v souladu se školním vzdělávacím programem koncertů, výstav a vystoupení,
výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o nájmu nemovitostí, movitý
majetek v hodnotě 8 444 992,22 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit movitý majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem prostor budovy školy k reklamním účelům, podnájem nebytových prostor, pronájem věcí movitých, pořádání kulturních a společenských
akcí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO KLADNO
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Kladno
zařazení do okresu: Kladno
b) název: Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520
sídlo: Švýcarská 2520, 272 01 Kladno
identiﬁkační číslo: 75151227
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek zřizovatel do správy neposkytuje
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
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MĚSTO KYJOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Základní škola Dr. Joklíka, Kyjov
– Mateřská škola se speciálními třídami U Vodojemu, Kyjov
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Kyjov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova
sídlo: Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 48847747
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provoz základní školy, mateřské školy, školního
stravování a stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO LANŠKROUN
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Technické služby města Lanškroun, sídlo: Nádražní 822, 563 01 Lanškroun, identiﬁkační číslo: 00412678

MĚSTO LANŽHOT
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 13. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Lanžhot
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Správa majetku města Lanžhot
sídlo: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot
identiﬁkační číslo: 75155672
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování a správa bytových domů a bytů,
provozování a správa nebytových prostor, provozování a správa kabelové televize, technická správa veřejných prostranství a veřejné zeleně, opravy a údržba místních komunikací
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek na
základě smlouvy o bezplatném převodu
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování technických služeb, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13. 11. 2008 na dobu neurčitou
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MĚSTO NYMBURK
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Městské kulturní středisko, Nymburk, Palackého třída 449/64
– Městské kino Sokol, Nymburk, Tyršova 6
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název: Městské kulturní středisko, Palackého třída 449, Nymburk
sídlo: Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk
identiﬁkační číslo: 00118516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: je vymezen zřizovací listinou schválenou
zastupitelstvem města č. 42/2008 ze dne 10. 12. 2008
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
název: Městské kino Sokol, sídlo: Tyršova 6, 288 02 Nymburk, identiﬁkační číslo: 00347922

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
sídlo: Korunní 98, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 13 921 854,59 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a střední škola waldorfská
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 72 336 109,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 719 859,32 Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 3. 2009
– SEZAM, Praha 8, Rajmonova 1199
– Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
sídlo: Korunní 98, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
nový název: Správa služeb hlavního města Prahy
zkrácený název: SS HMP
sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8-Libeň
identiﬁkační číslo: 70889660
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečení materiálně technického zázemí pro činnost hlavního města Prahy, zajišťování objektů
svěřených hlavním městem Prahou do vymezeného nemovitého majetku organizace a dále technicko-hospodářská správa objektů, ve kterých jsou dislokovány útvary městské policie, včetně školícího a rekreačního střediska
Labská, vedení agendy pojištění, nájemného a ostatních úhrad, souvisejících s uzavíráním kupních, nájemních,
pojistných a jiných smluv a provádění úhrad, souvisejících s těmito právními akty, provádění dohledu nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy, podepisování nájemních smluv, pro Krizový štáb hlavního města Prahy
a jeho odborné skupiny zajišťování materiálně-technického zabezpečení v oblasti provozu automobilní techniky
a vystrojování, zajišťování přemisťování nalezených a opuštěných vozidel MHMP včetně jeho hlídání, výkon
oprávnění hlavního města Prahy spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků z místních komunikací včetně jejich hlídání, správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, provádění údržby a technického
servisu objektů, staveb a inženýrských sítí a komunikací, správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy
určeného k zajištění ochrany obyvatelstva hlavního města Prahy a provádění technického servisu včetně údržby
objektů, zajišťování správy, technického servisu a údržby úkrytů civilní ochrany, zajišťování správy, technického
servisu a údržby skladů materiálů, zajišťování správy, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření, zajišťování správy, technického servisu,
skladování, provádění údržby a vývozu prostředků pro humanitární účely
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – areál Kundratka 1951/19 – pozemky, č. parc. 2455/45, zast.
plocha, č.parc. 2455/47, zast. plocha, č.parc. 2556/2, zast. plocha, č.parc. 2557, zahrada, č.parc. 2455/10, ost.
plocha, č.parc. 2455/12, ost. plocha, č.parc. 2456/13, ost. plocha, č.parc. 2455/14, ost. plocha, č.parc. 2455/16,
ost. plocha, č.parc. 2455/17, zast. plocha, č.parc. 2455/18, zast. plocha, č.parc. 2455/19, zast. plocha, č.parc.
2455/21, ost. plocha, č.parc. 2455/22, zast. plocha, č.parc. 2455/23, ost. plocha, č.parc. 2455/24, zast. plocha,
č.parc. 2455/25, zast. plocha, č.parc. 2455/40, ost. plocha, č.parc. 2455/41, zast. plocha, č.parc. 2455/42, ost.
plocha, č.parc. 2455/43, zast. plocha, č.parc. 2455/44, ost. plocha, č.parc. 2455/46, ost. plocha, č.parc. 2455/7,
ost. plocha, č.parc. 2455/8, ost. plocha, č.parc. 2458/1, zast. plocha, č.parc. 2458/2, zast. plocha, č.parc. 2458/3,
ost. plocha, č.parc. 2460, zast. plocha, č.parc. 2461, zast. plocha, č.parc. 2543, ost. plocha, č.parc. 2544, ost.
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plocha, č.parc. 2545, ost. plocha, č.parc. 2546, ost. plocha, č.parc. 2547, ost. plocha, č.parc. 2571/2, ost. plocha,
č.parc. 2571/3 ost. plocha, č.parc. 2571/4, ost. plocha, č.parc. 3854/3, ost. plocha, č.parc. 3856/10, ost. plocha,
č.parc. 3856/11, ost. plocha, č.parc. 3856/12, ost. plocha, č.parc. 3856/13, ost. plocha, č.parc. 3856/14, ost.
plocha, č.parc. 3856/7, zast. plocha, – budovy, čp. 1951, č.parc. 3856/7, vstupní vrátnice, čp. 78, č.parc. 2461,
administrativní budova, bez čp./če, č.parc. 2460, úložiště pohonných hmot, bez čp./če, č.parc. 2455/17, garáže,
bez čp./če, č.parc. 2455/25, dílny a sklady, bez čp./če, č.parc. 2458/1, garáž (bývalá mycí linka BUS), bez čp./
če, č.parc. 2556/2, skladová hala Tesco, bez čp./če, č.parc. 2455/41, 2455/47, ocelokůlny, bez čp./če, č.parc.
2455/43, administrativní budova, bez čp./če, č.parc. 2455/45, učebny, bez čp./če, č.parc. 2455/22, kotelna, –
stavby, č.parc. 2455/8, 2455/46, 2547, komunikace a parkoviště, elektrorozvody, přípojka, kanalizace, oplocení,
ohrazení, topné kanály, vše v k. ú. Libeň
– areál ÚPOZ Troja, V Zámcích 56a – pozemky, č.parc. 697/2, zast. plocha, č.parc. 749/1, ost. plocha, č.parc.
749/2, ost. plocha, č.parc. 750/1, ost. plocha, č.parc. 750/2, ost. plocha, č.parc. 750/3, ost. plocha, č.parc.
750/9, ost. plocha, č.parc. 750/10, ost. plocha, č.parc. 750/11, ost. plocha, č.parc. 750/12, zast. plocha, – budovy čp. 321, č.parc. 697/2, centrální pavilon psů, č.parc. 750/12, kynologická poradna MP HMP, vše v k. ú.
Bohnice,
– areál ÚPOZ Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 58 – pozemky, č.parc. 676/18, ost. plocha, č.parc. 676/38,
ost. plocha, č.parc. 676/40, zast. plocha, č.parc. 676/41, ost. plocha, č.parc. 677/1, zast. plocha, č.parc. 677/2,
ost. plocha, č.parc. 678/1, zast. plocha, – budovy, čp. 58, č.parc. 677/1, administrativní budova, bez čp./če,
č.parc. 678/1, centrální pavilon, – stavby, odpadové hospodářství, hospodářské zázemí, č.parc. 678/1, jímka
splaškových vod, jímka dešťových vod, přípojka 22 kV, č.parc. vnější rozvod silnoproudu, vnější rozvod slaboproudu, přípojka vody, venkovní vodovod, přípojka splaškové kanalizace, splašková kanalizace, dešťová
kanalizace, oplocení, komunikace, chodníky, zpev. plochy, sadové úpravy, čisté terénní úpravy, chlorační
stanice, trafostanice TS 8555 včetně zařízení, vše v k. ú. Dolní Měcholupy,
– areál Dubeč, Ke Křížkám 2 v k. ú. Dubeč – pozemky č.parc. 1589/2, ost. plocha, č.parc. 1589/6, zast. plocha, č.parc. 1589/7, zast. plocha, č.parc. 1589/8, zast. plocha, č.parc. 1589/9, zast. plocha, č.parc. 1589/10,
zast. plocha, – budovy, bez čp., č.parc. 1589/10, administrativní budova, bez čp. míchárna krmiv, vše v k.
ú. Dubeč, – areál Klánovice v k. ú. Újezd nad Lesy – pozemky nejsou ve vlastnictví hlavního města Prahy
(parcely č. 521/5, 4521/6, 4517/10, 4517/11, 4517/12 patří do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu má organizace Lesy ČR, s.p.), – budovy, bez čp./če, č.parc. 4521/5, administrativní budova, bez čp./če,
č.parc. 4521/6, psinec, bez čp./če, č.parc. 4517/10, výcviková základna, bez čp./če, č.parc. 4517/11, provozní sklad, bez čp./če, č.parc. 4517/12, garáže, – stavby, č.parc. 4517/1, komunikace, oplocení kolem celého
areálu, kanalizační přípojka, č.parc. 4521/1, vodovodní přípojka, rozvody kabel. silnoproud, rozvody kabel.
slaboproud, č.parc. 4517/1, protipožární nádrž, č.parc. 4517/1, zpevněná plocha, vše v k. ú. Újezd nad Lesy,
budovy a stavby jsou na cizím pozemku,
– odtahová parkoviště – pozemky, č.parc. 906/2, ost. plocha, v k. ú. Písnice, č.parc. 1448, ost. plocha a č.parc.
1449, ost. plocha, v k.ú. Záběhlice, č.parc. 1023/1, ost. plocha, v k. ú. Vinohrady, – stavby, č.parc. 906/2, přípojka splaškové kanalizace, parkoviště, v k.ú. Písnice, č.parc. 1893/5, parkoviště, v k.ú. Košíře, č.parc. 174/3
(část) parkoviště, v k. ú. Jinonice, č.parc. 1448, 1449, 5765/1 (část), parkoviště, v k. ú. Záběhlice, č.parc.
2357/2, parkoviště, v k. ú. Nové Město, č.parc. 1023/1, parkoviště, v k. ú. Vinohrady,
– služebny MP HMP – pozemky, č.parc. 3106, zast. plocha a č.parc. 3105, zahrada, v k. ú. Vinohrady, č.parc.
2440/1, ost. plocha a č.parc. 2440/2, zast. plocha, v k. ú. Hloubětín, č.parc. 510, zast. plocha a č.parc.
509/1, ost. plocha, v k. ú. Háje, č.parc. 2511/2, zast. plocha a č.parc. 2511/9, ost. plocha, v k. ú. Modřany,
č.parc. 279, zast. plocha, v k. ú. Hostivař, č.parc. 3106, zast. plocha, č.parc. 3103/2, zast. plocha, č.parc.
3110/27, zast. plocha a č.parc. 3110/29, ost. plocha, v k. ú. Smíchov, č.parc. 592, zast. plocha, v k. ú. Vinohrady, č.parc. 137/8, zast. plocha, č.parc. 137/3, zahrada včetně trvalých porostů, č.parc. 137/5, zahrada,
č.parc. 266, zast. plocha, č.parc. 267, zahrada, č.parc. 142, zast. plocha, č.parc. 143, zahrada, č.parc. 297,
zast. plocha, č.parc. 298, zahrada, v k. ú. Lahovice, č.parc. 806/810, zast. plocha, v k. ú. Malešice, č.parc.
628/134, zast. plocha, v k. ú. Prosek, – budovy, čp. 2456, č.parc. 3106, administrativní budova, v k. ú.
Vinohrady, čp. 248, č.parc. 2440/2, administrativní budova, v k. ú. Hloubětín, čp. 54, č.parc. 510, administrativní budova, v k. ú. Háje, čp. 1816, č.parc. 2511/2, administrativní budova, v k. ú. Modřany, čp. 552,
č.parc. 279, administrativní budova, v k. ú. Hostivař, čp. 1366, č.parc. 3106, 3103/2, 3110/27 a 3110/29,
administrativní budova, v k. ú. Smíchov, čp. 734, č.parc. 592, administrativní budova, v k. ú. Vinohrady,
čp. 141, č.parc. 137/8, RD s pergolou a garáží, čp. 44, č.parc. 266, RD se zimní zahradou, čp. 116, č.parc.
142, RD, čp. 31, č.parc. 297, RD, v k. ú. Lahovice, čp. 634, č.parc. 806/810, administrativní budova, v k.
ú. Malešice, čp. 576, č.parc. 628/134, administrativní budova, v k. ú. Prosek, – stavby, č.parc. 509/1, přípojka splaškové kanalizace, v k. ú. Háje, č.parc. 2511/9, oplocení, v k. ú. Modřany, č.parc. 137/3, zděná
kůlna, studna kopaná, vodovodní přípojka z řádu se šachtou, kanalizační přípojka, elektropřípojka s pilířem elektro, zpevněné plochy s venkovními schody a dlažba, opěrné zdi s betonovým rigolem, oplocení
s podezdívkami, vrátka s vraty, zemní sklep pod altánem, altán, č.parc. 267, studna kopaná, č.parc. 266,
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vodovodní přípojka, č.parc. 266, žumpa, č.parc. 266, zpevněné plochy s dlažbou, parc. 267, venkovní
schody, č.parc. 266, oplocení, č.parc. 142, garáž zděná, č.parc. 143, kolna zděná, č.parc. 143, studna kopaná I, č.parc. 143, studna kopaná II, č.parc. 142, vodovodní přípojka s šachtou, č.parc. 142, žumpa betonová s připojením k RD, č.parc. 142, elektropřípojky I a II a pilíř, č.parc. 142, 143, oplocení, č.parc. 142,
zpevněné plochy s dlažbou, č.parc. 143, zahradní jezírko s betonovou skruží, č.parc. 298, studna kopaná,
č.parc. 297, vodovodní přípojka s vodárnou, č.parc. 297, přípojka kanalizace, č.parc. 298, žumpa betonová, č.parc. 297, přípojka dešťové kanalizace a drenáž, č.parc. 297, elektropřípojky I, II a pilíř, č.parc. 298,
oplocení, č, parc. 297, zpevněné plochy, v k. ú. Lahovice,
– ostatní – pozemky, č.parc. 82, zast. plocha, č.parc. 544/2, manipulační plocha, č. parc. 534/3, ostatní komunikace, – budova, Labská čp. 12, č.parc. 82, rekreační objekt, – stavba, č.parc. 544/2, kanalizace, vše v k. ú.
Labská,
– nemovitý majetek (CO) – pozemky, č.parc. 1756/1, sklady CO, č.parc. 1758/1, manipulační plocha, č.parc.
1758/2, manipulační plocha, stavby – č.parc. 1756/1, areál skladu CO a budova čp. 661, rodinný dům, vše
v k. ú. Buštěhrad, vedený na LV č. 790 u Katastrálního úřadu Kladno
– stavby-úkryty CO, dislokace úkrytu CO, č.parc. 1789/91, 1798/92, 1798/93, Wasermanova AB, v k. ú.
Hlubočepy, č.parc. 2342/156, 2342/157, 2342/158, Flora-Na Jelenách, v k. ú. Kunratice, č.parc. 232/131,
232/132, Bryksova, č.parc. 221/469, 221/474, Ocelkova, č.parc. 221/89, 221/90, 221/91, 221/92, 221/93,
221/94, 221/95, 221/352, Vašátkova, vše v k. ú. Černý Most, č.parc. 1072/164, 1072/167, 1072/168, Zelenečská, č.parc. 75, Svépravická, č.parc. 713/9, 713/10, Klánovická, vše v k. ú. Hloubětín, č.parc. 1780/1,
1781/2, 982, Bezovka, č.parc. 993/1, 934, nám. Komenského, vše v k. ú. Žižkov, č.parc. 4275/6, 4275/10,
nám. J. z Poděbrad, v k. ú. Vinohrady,
– stavba KOMOKO vedená pod názvem „Ochrana průmyslového koridoru před velkou vodou“, jedná se o 14
systémů, skládajících se z odbočných čerpadlových a hradících šachet včetně 23 ks čerpadel a napájecí
a ovládací elektrovýstroje, součástí jsou 4 skupiny protipovodňových uzávěr do mostních konstrukcí,
– stavba, trafostanice Bezovka bez čp., na pozemku parc. č. 1780/41 v k. ú. Žižkov, zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 10 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu,
– stavba č. 00 75 MO Zlíchov-Radlická, objekt č. 07 15 „Napojení 1 kV areálu DUN (dešťová usazovací nádrž)“ obsahuje 2 kabely AYKY v distribučním rozvaděči RD-0,4 kV, pojistky In 315 A a přívodní skříň ER1
s jističem In 250 A, nepřímé měření el. energie, přívodní skříň je v přizděném sloupku v rohu budovy SPO,
na pozemku parc. č. 1753/11 podle geometrického plánu v k. ú. Hlubočepy,
– stavba č. 00 75 MO Zlíchov-Radlická, objekt č. 07 18 „Elektrorozvody DUN (dešťová usazovací nádrž)“
obsahuje elektrorozvody vedoucí ze skříně ER1 v SPO, jistič BH 630 A, nepřímé měření el. energie a jednu
zpětnou klapku výtokového řadu na náplavce Vltavy, kabely 1-CYKY v chráničce PVC do rozvaděče RM1,
rozvaděč RM1 a dvě motorová čerpadla v ČS DUN včetně kabelu CYKY a výtlačného potrubí, skříň pro
rozvaděč je vyzděna z bílých cihel na betonovém základě, zastřešení sedlové, oplechováno systémem Linda,
rozvaděč je za ocelovými dvouplášťovými dveřmi, na pozemku parc. č. 1753/11 podle geometrického plánu
v k. ú. Hlubočepy,
– stavba č. 00 12 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0004“, objekt č. 002 „Holešovice,
Stromovka, část 21 – Bubenské nábřeží – Mobilní hrazení“ je demontovatelné mobilní hrazení, použitelné
v případě zvýšené hladiny řeky, hrazení tvoří soustava hradidel, slupic a stahovacích tyčí různých délek
s přesně určeným místem použití, celá soustava je uložena v osmi kontejnerech v pohotovostním skladu dle
dispozic uživatele – SEZNAM, servisní základna hl. m. Prahy, – pozemky, parc. č. 2331/1, 2355/1, 2355/2,
2355/3 podle geometrického plánu v k. ú. Holešovice, movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.
12. 2008
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor v době, kdy nejsou využívány v rámci hlavní činnosti organizace
a obstarávání základních služeb pronajímaných nebytových prostor, zajišťování odstraňování vozidel z komunikací (odtahová služba), hlídání odtažených vozidel, pronajímání objektů a úkrytů CO svěřených do správy podle
zásad stanovených odborem krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy s následným využitím takto získaných
ﬁnančních prostředků pro účely údržby objektů a úkrytů CO, provozování dvouúčelových úkrytů CO v souladu
s kolaudačním rozhodnutím o mírovém využití úkrytů CO, zajišťování správy Městského radiového systému
TETRA upravené smlouvou o zajišťování činností spojených s provozem a poskytováním telekomunikačních
služeb uzavřenou mezi organizací SSMP HMP a hl. m. Prahou, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej, včetně zprostředkované činnosti v oblasti obchodu a služeb, obchodně servisní a podnikatelská činnost
a poskytování služeb v rámci druhotného ekonomického využití stávajících kapacit po přednostním obsloužení
složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
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5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Škola v přírodě a školní jídelna, Žihle, Nový Dvůr – Poustky 23
– Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
sídlo: Korunní 98, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102
sídlo: Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budovy a stavby, budova čp. 1102, parc. č. 1201/1, 1201/14,
1201/15, 1201/16, 1201/17, 1201/18, 1201/19, 1201/20, 1201/21, horolezecká stěna, parc. č. 1021/20, hřiště,
parc. č. 1021/2, lanovka ATLAS, parc. č. 1021/25, vše v k. ú. Kobylisy, lanová pyramida, parc. č. 1324/1, potrubí ke skleníku, parc. č. 1324/1, skleník, parc. č. 1324/1, herní prvky, parc. č. 1324/1, šplhací sestavy, parc. č.
1324/1, vše v k. ú. Trója, – pozemky, č. parc. 1021/1, zast. plocha, č. parc. 1021/2, ost. plocha, č. parc. 1021/14,
zast. plocha, č. parc. 1021/15, zast. plocha, č. parc. 1021/16, zast. plocha, č. parc. 1021/17, zast. plocha, č. parc.
1021/18, zast. plocha, č. parc. 1021/19, zast. plocha, č. parc. 1021/20, zast. plocha, č. parc. 1021/21, zast. plocha, č. parc. 1021/22, ost. plocha, č. parc. 1021/23, ost. plocha, č. parc. 1021/24, ost. plocha, č. parc. 1021/25,
ost. plocha, č. parc. 1021/26, ost. plocha, č. parc. 1021/27, ost. plocha, č. parc. 1021/28, ost. plocha, č. parc.
1021/29, ost. plocha, č. parc. 1021/30, ost. plocha, č. parc. 1021/31, ost. plocha, č. parc. 1021/32, ost. plocha,
č. parc. 1021/33, ost. plocha, č. parc. 1021/34, ost. plocha, č. parc. 1021/35, ost. plocha, vše v k. ú. Kobylisy,
movitý majetek v hodnotě 3 597 629,48 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Mateřská škola, Praha 4, Bezová 4
– Mateřská škola, Praha 4, Točitá 38
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název: Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4
sídlo: Bezová 4/1592, 147 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 61386448
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Poliklinika Prosek, sídlo: Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9-Střížkov, identiﬁkační číslo: 45245878

MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Národní 1018
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00583278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 10 350 374,- Kč – pozemky, parc. č. KN 628/136, parc. č. KN č.
628/137, oplocení víceúčelového hřiště, technické zhodnocení stavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem,
vše v k. ú. Prachatice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 23. 12. 1991 na dobu neurčitou

MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Zařízení školního stravování Přerov, Za mlýnem 1
– Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Přerov
b) název: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Kratochvílova 30, Přerov I - město
identiﬁkační číslo: 49558277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vykonávání činnosti školního stravování typu
školní jídelna-vývařovna a školní jídelna-výdejna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům a dalším
osobám v souladu s příslušnými právními předpisy, zajišťování přepravy stravy v rámci svých provozoven – sídla
a místa poskytovaných služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: stravování osob na základě smluv,
stravování seniorů, hostinská činnost, nákup a prodej zboží, nájem, podnájem nebytových prostor a nemovitých
věcí a pronájem a půjčování věcí movitých, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
do 3,5 t celkové hmotnosti, výroba a prodej vlastních výrobků, pořádání společenských a gastronomických akcí,
kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO SVITAVY
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Mateřská škola Svitavy, Předměstí, Československé armády 9
– Speciální mateřská škola Svitavy, Předměstí, Československé armády 9
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Svitavy
b) název: Speciální mateřská škola Svitavy
sídlo: Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy, Předměstí
identiﬁkační číslo: 70993025
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), součástí organizace je MŠ při zdravotnickém zařízení, školní jídelna, zajištění závodního stravování
zaměstnanců, a to za úplatu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování stravování i jiným
osobám, a to za úplatu, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání kulturních produkcí, zábav
a provozování zařízení sloužících k zábavě, kopírovací práce, výuka jazyků, pronájem a půjčování věcí movitých
(sportovní potřeby), zprostředkování obchodu, pronájem nebytových prostor, reklamní činnost a marketing, maloobchodní prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
název: Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9, sídlo: Československé armády 1645/9,
568 02 Svitavy, Předměstí, identiﬁkační číslo: 70993025

MĚSTO ŠLAPANICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Poradna pro rodinu, manželství a dítě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
sídlo: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, identiﬁkační číslo: 67009085

MĚSTO TĚRLICKO
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Obecní služby Těrlicko, sídlo: 735 42 Horní Těrlicko 370, identiﬁkační číslo: 48004499
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MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace, sídlo: Čajkovského 82, 400 01 Ústí nad Labem,
identiﬁkační číslo: 44555369
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace, sídlo: Za Humny 580,
400 04 Trmice, identiﬁkační číslo: 44555351
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace,
sídlo: Hliňany 1, Řehlovice, 400 02 Ústí nad Labem 2, identiﬁkační číslo: 44555342
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková organizace,
sídlo: Svojsíkova 2733/52, 400 11 Ústí nad Labem, identiﬁkační číslo: 44555377
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace,
sídlo: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, identiﬁkační číslo: 44556381

MĚSTO VOLYNĚ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Městská knihovna ve Volyni, sídlo: Náměstí Svobody 39, 387 01 Volyně, identiﬁkační číslo: 00072184
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Městské kulturní středisko ve Volyni, sídlo: Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně,
identiﬁkační číslo: 00367907
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Městské muzeum ve Volyni
– Městské kulturní středisko ve Volyni
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Volyně
b) název: Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
sídlo: Školní 744, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 00072206
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plní funkci muzea ve smyslu ustanovení
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zabezpečování
služeb pro kulturní a společenské vyžití občanů města
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádění veškeré údržby a drobných oprav,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nákup a prodej zboží za účelem
prodeje a prodej (specializovaný maloobchod), poskytování reklamních služeb, pronájem nebytových prostor,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO ZNOJMO
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Víceúčelové sportovní zařízení města Znojma
– Správa nemovitostí města Znojma
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Znojmo
b) název: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
identiﬁkační číslo: 00839060
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v oblasti bydlení a zajišťování záležitostí v zájmu města při správě domovního fondu a dalších nemovitostí města, na úseku tělovýchovy a sportu, provozování
sportovních zařízení, na úseku osobní kultury, veřejných WC
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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na
přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: stavební činnost, zabezpečování služeb souvisejících s bytovými a nebytovými domy pro jiné subjekty, nájmy a podnájmy movitého a nemovitého
majetku, provozování ubytovacích zařízení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

OBEC LUŽICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 18. 12. 2008
a) úplný název zřizovatele: obec Lužice
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Správa majetku obce Lužice, příspěvková organizace
sídlo: Česká 1, 696 18 Lužice
identiﬁkační číslo: 72020652
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování provozování a technické správy
majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Lužice
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek na základě
smlouvy o bezplatném převodu
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování technických služeb, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 18. 12. 2008 na dobu neurčitou
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OBEC ONDŘEJOV
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Mateřská škola Ondřejov, okres Praha-východ, Ondřejov, Pražská 59
– Základní škola bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: obec Ondřejov
b) název: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov
sídlo: nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov
identiﬁkační číslo: 70989541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní družina, školní klub a školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímající příspěvkovou organizaci, nemovitý majetek v hodnotě – budovy čp. 68 a 59, pozemky – 2897, 140,
st. 7 a st. 147/1, vše v k. ú. Ondřejov u Prahy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– zajistit na své náklady pojištění majetku s výjimkou majetku nemovitého, jehož pojištění zajistí a uhradí
zřizovatel,
– zajistit na své náklady běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku,
– k investicím do svěřeného majetku a k jeho opravám nad 100 000 Kč musí mít organizace písemný souhlas
zřizovatele,
– vůči všem dodavatelům vystupuje organizace přímo
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
přednášková činnost, další vzdělávání a mimoškolní vzdělávání, konzultační a poradenská činnost, závodní stravování, provoz internetu pro veřejnost, prodej výpěstků ze školní zahrady, kopírovací služby, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
název: Mateřská škola Ondřejov, okres Praha-východ, Pražská 59, Ondřejov,
sídlo: Pražská 59, 251 65 Ondřejov, identiﬁkační číslo: 70989532

OBEC POLICE
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: obec Police
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola Police, příspěvková organizace
sídlo: 675 34 Police 146
identiﬁkační číslo: 75133881
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: základní vzdělávání pro první stupeň základní školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek příspěvková organizace neuvádí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: školní družina a školní jídelna
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: obec Police
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Police, příspěvková organizace
sídlo: 675 34 Police 109
identiﬁkační číslo: 75133849
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předškolní vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek příspěvková organizace neuvádí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou

OBEC RADIM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Radim
zařazení do okresu: Kolín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Radim
sídlo: 281 03 Radim 9
identiﬁkační číslo: 70991049
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy, součástí organizace je školní družina, školní
jídelna a školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zajišťování stravování veřejnosti, pronájem prostor na krátkodobé a dlouhodobé vzdělávací kursy,
školení a jiné vzdělávací akce, pronájem jiného majetku včetně pozemků, které má ZŠ a MŠ Radim ve výpůjčce,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7. 1. 2009 na dobu neurčitou

OBEC ZBRASLAVICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Kulturní a společenské středisko Zbraslavice, sídlo: 285 21 Zbraslavice 7
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