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MĚSTO KLADNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Kladno
zařazení do okresu: Kladno
b) název: Městská knihovna Kladno, příspěvková organizace
sídlo: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
identiﬁkační číslo: 70996521
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 – nebytové prostory v přízemí objektu čp. 2338, na parc.č. 3640, nebytové prostory v přízemí objektu čp. 88, na parc.č. 445, na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek v hodnotě
4 883 444,43 Kč
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění nabývat majetek pouze do vlastnictví zřizovatele,
– s majetkem hospodařit bezúplatně,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– prominout pohledávky v jednotlivých případech do výše 5 000,- Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo
je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– nakládat s knihovním fondem v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon),
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 12. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO LIBEREC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Liberec
zařazení do okresu: Liberec
b) původní název: Základní škola, Liberec, Na Perštině 404/44, příspěvková organizace
nový název: DOCTRINA – základní škola, s. r. o.
sídlo: Na Perštině 404/44, 460 01 Liberec 4
identiﬁkační číslo: 28695020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: výchovně vzdělávací činnost v rozsahu studia základní školy, včetně školní družiny, a to v oborech
zařazených v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: jednatel školy
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
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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 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO LOUNY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 2371, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123785
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace
sídlo: Fügnerova 1371, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 47791080
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace
sídlo: Přemyslovců 2205, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123793
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2428, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 61357405
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:
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mění se takto: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 47791098
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
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b) název: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace
sídlo: V Domcích 2427, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 47791101
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace
sídlo: Dykova 2210, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 47791110
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 2539, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 47791128
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 101, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123882
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
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– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 2173, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123866
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace
sídlo: Přemyslovců 2209, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123891
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace
sídlo: Prokopa Holého 2632, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123874
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2426, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123769
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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MĚSTO POLIČKA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Rozmarýnek Polička, příspěvková organizace
sídlo: Riegrova 7, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75008017
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 7, ulice Riegrova, na st.parc.č. 251/1, pozemky –
st.parc. č. 251/1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 136, zahrada, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného
kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Polička, Hegerova 427, příspěvková organizace
sídlo: Hegerova 427, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75008009
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 427, ulice Hegerova, na st.parc.č. 1151, pozemek –
st.parc.č. 1151, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181, příspěvková organizace
sídlo: Palackého nám. 181, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75008025
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 181, Palackého nám., na st.parc.č. 186, pozemky
– st.parc.č. 186, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 46/1, zahrada, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného
kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Čtyřlístek, Polička, příspěvková organizace
sídlo: E. Beneše 627, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75007991
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 627, na st.parc.č. 1521, pozemky – st.parc.č. 1521,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 4320/1, ost. plocha-sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Polička, zapsáno
na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31.
12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Luční Polička, příspěvková organizace
sídlo: Luční 394, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75007983
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 394, ulice Luční, na st.parc.č. 2496, altán zděný,
na st.parc.č. 1799, pozemky – st.parc.č. 1799, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 2496, zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 2057, ost. plocha, parc.č. 2102/6, ost. plocha-sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke
dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Masarykova základní škola Polička, příspěvková organizace
sídlo: nábř. Svobody 447, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 43509541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 447, nábř. Svobody, na st.parc.č. 1121, budova čp.
733, ulice Rumunská, na st.parc.č. 1902, pozemky – st.parc.č. 1121, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 1902,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 4542/1, ost. plocha, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního
roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní škola Na Lukách Polička, příspěvková organizace
sídlo: Švermova 401, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 70154520
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 401, ulice Švermova, na st.parc.č. 2876, 2877, 3100,
3205, 3611, pozemky – parc.č. 2102/1, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/7, 2102/8, 2102/9, 2102/10, 2102/11,
2102/12, 2102/13, ost. plocha, st.parc.č. 2876, 2877, 3100, 3205, 3611, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové
organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Speciální základní škola Polička, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 825, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75007967
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 825, ulice Jiráskova, na st.parc.č. 3292/1, 3292/4,
pozemky – st.parc.č. 3292/1, st.parc.č. 3292/4, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 4386/48 a parc.č. 4386/53, ost.
plocha, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Školní jídelna Polička, Rumunská 646, příspěvková organizace
sídlo: Rumunská 646, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75007975
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 646, ulice Rumunská, na st.parc.č. 1614, pozemky
– st.parc.č. 1614, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 4784/11, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Polička, zapsáno na
LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12.
příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, příspěvková organizace
sídlo: Čsl. armády 347, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 67440479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 347, ulice Čsl. armády, na st.parc.č. 652, pozemky
– st.parc.č. 652, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 5147, zahrada, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného
kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Středisko volného času Mozaika Polička, příspěvková organizace
sídlo: nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 75007959
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 85, nám. B. Martinů, na st.parc.č. 40, pozemek
– st.parc.č. 40, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního
roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Městské muzeum a galerie Polička, příspěvková organizace
sídlo: Tylova 114, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 70152853
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: odborné a společenské centrum kultury se sbírkotvornou, odbornou a osvětovou funkcí, vytváření, odborná správa a využívání muzejní a galerijní sbírky, plnění vědeckých a osvětových úkolů dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy, poskytování standardizované veřejné služby, příspěvková organizace se člení na střediska Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské muzeum a Městská galerie, Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce vyvíjí svou činnost ve smyslu naplnění podmínek dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SV
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 112, 113, 114, ulice Tylova, pozemky – parc.č. 87,
89/1, 89/2, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
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hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Tylův dům, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 53, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 67441025
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: kulturně společenské a vzdělávací centrum, které zprostředkovává pořady ze všech oblastí společenského života, vytváření podmínek pro aktivní odpočinek a zázemí pro činnost místních amatérských souborů a spolků
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 53, Vrchlického, chodník, pozemek – parc.č. 1120,
vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Hrad Svojanov, příspěvková organizace
sídlo: hrad Svojanov, 569 73 Svojanov 1
identiﬁkační číslo: 00194620
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: péče o kulturně historické dědictví významné stavební památky a vytváření podmínek pro aktivní odpočinek a kulturně společenské využití historického prostředí co nejširším spektrem návštěvníků
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova Hrad Svojanov, přilehlé budovy čp. 1, čp. 46, čp. 49,
čp. 122, čp. 2, parkoviště u hradu, pozemky – parc.č. 1, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 7, 12/2, 13, 16, 20/1, 20/2,
35/2, 42, 1106, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 247, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Městská knihovna Polička, příspěvková organizace
sídlo: Palackého nám. 64, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 71193928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: kulturně společenské a vzdělávací centrum, veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem,
zpřístupňování kulturních hodnot a informací v nich obsažených, koordinační středisko knihovnických a bibliograﬁckých služeb ve městě, součástí organizace jsou pobočky v místních částech obce Lezník a Střítež
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 – budova čp. 64, Palackého nám., pozemky – parc.č. 65, parc.č.
3393, vše v k. ú. Polička, zapsáno na LV 10001, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku
příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu, nesmí jím být ručeno,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– pojistit majetek dle pokynů 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Polička
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, příspěvková organizace
sídlo: Družstevní 970, 572 01 Polička
identiﬁkační číslo: 65684672
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a rodinám s dětmi (ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku dětí), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, poskytování pečovatelské služby ambulantní i terénní občanům města
Poličky a občanům dalších obcí spadajících do správního obvodu města Poličky, poskytování ubytování v domě
s byty zvláštního určení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel
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 – budova DPS Penzion, Družstevní 970, s výjimkou základního vybavení bytových jednotek a zařízení včetně technologie kotelny, dvojgaráž, pozemky – parc.č. 3107,
parc.č. 3305 zast. plocha a nádvoří, parc.č. 277/1, ost. plocha, vše v k. ú. Polička, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku příspěvková organizace nabývá majetek pro svého 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:
mění se takto:
– příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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:
mění se takto: poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně ostatním občanům a organizacím, praní,
doprava a další služby poskytované ostatním občanům a organizacím
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1996 na dobu neurčitou

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
sídlo: Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008098
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:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007997
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice
identiﬁkační číslo: 71008047
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008021
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkovo nábř. 2567, 761 75 Zlín
identiﬁkační číslo: 00402371
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
sídlo: Křiby 4788, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008179
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00839329
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
sídlo: Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008144
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
sídlo: Nová cesta 268, 763 14 Zlín-Štípa
identiﬁkační číslo: 71008161
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 4685, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 46307745
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
sídlo: Slovenská 3076, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008012
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008080
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
sídlo: tř. Svobody 868, 763 02 Zlín-Malenovice
identiﬁkační číslo: 71008110
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819 příspěvková organizace
sídlo: Budovatelská 4819, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007270
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace
sídlo: Česká 4790, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007342
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
sídlo: Dětská 4698, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71006974
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace
sídlo: Družstevní 4514, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007369
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace
sídlo: Frant. Bartoše 107, 760 01 Zlín-Mladcová
identiﬁkační číslo: 71007024
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
sídlo: Kúty 1963, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007661
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace
sídlo: Lázeňská 412, 763 14 Zlín-Kostelec
identiﬁkační číslo: 71007016
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace
sídlo: Luční 4588, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007351
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace
sídlo: M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007407
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace
sídlo: Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín-Štípa
identiﬁkační číslo: 71007008
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace
sídlo: Milíčova 867, 763 02 Zlín-Malenovice
identiﬁkační číslo: 71007261
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace
sídlo: Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov
identiﬁkační číslo: 71006958
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Na Vyhlídce 1016, příspěvková organizace
sídlo: Na Vyhlídce 1016, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007491
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007695
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Prostřední 3488, příspěvková organizace
sídlo: Prostřední 3488, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007512
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007393
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:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace
sídlo: Slínová 4225, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71006966
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace
sídlo: Slovenská 1808, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007598
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace
sídlo: Slovenská 3660, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007652
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 3961, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007504
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007555
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
sídlo: tř. Svobody 835, 763 02 Zlín-Malenovice
identiﬁkační číslo: 71007741
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
sídlo: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007521
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace
sídlo: U Dřevnice 206, 763 02 Zlín-Louky
identiﬁkační číslo: 71007792
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Školní jídelna Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007814
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Školní jídelna Zlín, Hradská 5189, příspěvková organizace
sídlo: Hradská 5189, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007831
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace
sídlo: 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 75833514
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 27. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Blížkovice
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Základní škola a mateřská škola Blížkovice, příspěvková organizace
sídlo: 671 55 Blížkovice 220
identiﬁkační číslo: 75024101
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 25 892 239,48 Kč, movitý majetek v hodnotě 257 746,03 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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:
mění se takto: vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů
údajů a záznamů, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních,
kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a odborných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

MĚSTYS STAŘEČ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Stařeč
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola a Mateřská škola Stařeč, příspěvková organizace
sídlo: Jakubské nám. 56, 675 22 Stařeč
identiﬁkační číslo: 70887926
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání
kulturně výchovných a sportovních akcí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

OBEC ČEPÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Čepí
zařazení do okresu: Pardubice
b) název: Mateřská škola Čepí, příspěvková organizace
sídlo: 533 32 Čepí 83
identiﬁkační číslo: 75007720
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
MŠ je školní jídelna
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 2 419 098,- Kč, movitý majetek v hodnotě 395 234,- 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 3. 2008 na dobu neurčitou

OBEC CHOCERADY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Chocerady
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Chocerady, příspěvková organizace
sídlo: 257 24 Chocerady 267
identiﬁkační číslo: 75002922
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy 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 a školní jídelna
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele,
– 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– 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:
mění se takto: nákup a prodej knih, školních potřeb, papírenského zboží a zdravé výživy pro děti, výroba a prodej
jídel pro jiné právnické a fyzické osoby, výroba a prodej svačin pro děti, organizování kursů, školení, akademií,
koncertů, výstav a jiných kulturních akcí, pronájem tělocvičny, učeben a dalších prostor, provoz turistické ubytovny, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 4. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC JETŘICHOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 27. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Jetřichov
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola a mateřská škola Jetřichov, příspěvková organizace
sídlo: Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
identiﬁkační číslo: 654116
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: bez 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem jen na základě rozhodnutí 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC LOVČICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lovčice
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Správa majetku obce Lovčice, příspěvková organizace
sídlo: 696 39 Lovčice 118
identiﬁkační číslo: 75156903
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění provozování a technické správy majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Lovčice, 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, provozování vodovodu a kanalizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí, zástupce
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 se předává
příspěvkové organizaci na základě 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:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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: poskytování technických služeb, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, 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
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OBEC MALÉ KYŠICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Malé Kyšice
zařazení do okresu: Kladno
b) název: Mateřská škola Malé Kyšice, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 35, 273 51 Malé Kyšice
identiﬁkační číslo: 72041447
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolní výchovy dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, 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 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:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem 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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

OBEC MOKRÁ – HORÁKOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Mokrá-Horákov
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
sídlo: 664 04 Mokrá 356
identiﬁkační číslo: 75020742
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 6 981 205,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 145,- 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:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– veřejné zakázky nad 1 000.000,- Kč realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Mokrá-Horákov
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace
sídlo: 664 04 Mokrá 352
identiﬁkační číslo: 49458876
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 55 707 719,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 238 274,- 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:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– veřejné zakázky nad 1 000.000,- Kč realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1994 na dobu neurčitou

OBEC SKORONICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Skoronice
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Mateřská škola Skoronice, příspěvková organizace
sídlo: Skoronice 94, 696 41 Vlkoš
identiﬁkační číslo: 71010254
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 005 305,89 Kč, movitý majetek v hodnotě 440 774,94 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem jen na základě rozhodnutí 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:
mění se takto:
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

OBEC STŘÍLKY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Střílky
zařazení do okresu: Kroměříž
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Střílky, příspěvková organizace
sídlo: Koryčanská 47, 768 04 Střílky
identiﬁkační číslo: 70980489
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy 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 jídelna a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě 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:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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