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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2011
původní název: Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava-Hrabůvka, Slezská 23, příspěvková organizace
nový název: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: 62348043

LIBERECKÝ KRAJ
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 20. 11. 2001
a) plný název zřizovatele: Liberecký kraj
název: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, Česká Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa
identiﬁkační číslo: 62 237 004
b) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Vykonává činnosti těchto škol
a školských zařízení: střední škola, zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57, § 58
pro střední školu a § 119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace.
c) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, v plném rozsahu
práv a povinností v době jeho nepřítomnosti. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za
organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj podpis.
d) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý a movitý majetek je uveden v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny příspěvkové
organizace
e) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– majetek spravovat a efektivně využívat, zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatel na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést předepsanou evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý a nemovitý majetek
– svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
– organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů
– při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy
a příslušnými vnitřními předpisy organizace
– při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, předpisů zřizovatele,
zřizovací listiny a pokynů zřizovatele
– organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 5 000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku a nebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky
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f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba , obchod
a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona – mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, pronájem nebytových
prostor
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20.11.2001 na dobu neurčitou.
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1.10.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
sídlo: Letná 263, 471 24 Mimoň
identiﬁkační číslo: 00 828 840
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Vykonává činnost těchto škol a zařízení: střední škola, zařízení školního stravování činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu
a §119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Zařízení
školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
ředitel v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací
listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od zřizovatele je ve vlastnictví
zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek:
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžních prostředků státních dotací z rozpočtů měst a obcí, z prostředků
evropských fondů apod.) Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle jednoho roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést předepsanou evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý a nemovitý majetek
– svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví účetně odepisuje
podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
– organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních předpisů
– při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými právními předpisy
a příslušnými vnitřními předpisy organizace
– při správě svěřeného majetku postupu organizace podle platných právních předpisů, předpisů zřizovatele,
zřizovací listiny a pokynů zřizovatele
– organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech od výše 5000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku a nebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod
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a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou.
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1.9.2009
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
sídlo: U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 60 252 758
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součásti výchovně vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy.
Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 prostřední školu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací
listiny
Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od zřizovatele, je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek:
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžních prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.) Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl předán k hospodaření, tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků majetku
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou a zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody.
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.
Obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti – pořádání mezinárodní jazykové zkoušky DELF scolaire v licenci ručitele zkoušky, tj. francouzské velvyslanectví v České
republice a Národní komise pro DELF a DALF
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
sídlo: Školní 305, 468 41 Tanvald
identiﬁkační číslo: 60 252 570
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskyto-
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vání vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.). Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona – obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, včetně
lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem nebytových prostor
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou

5. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplná název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
sídlo: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec
identiﬁkační číslo: 46 748 016
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny.
Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
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Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.). Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách l až 3 živnostenského zákona, obor: vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce velkoobchod a maloobchod, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií
a související činnosti a webové portály, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: od 1. 4. 2001 na dobu neurčitou.
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
sídlo: Mládeže 884, 464 01 Frýdlant
identiﬁkační číslo: 46 748 067
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
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– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
i) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor: velkovýroba a maloobchod mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, výroba,
obchod a služby jinde nezařazené, dodávání zpravodajských vstupů pro Českou televizi, pronájem bytových
a nebytových prostor.
7. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Na Špejcharem 574, příspěvková organizace
sídlo: Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
identiﬁkační číslo: 00 856 070
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny.
Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
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– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod.
j) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou
8. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
identiﬁkační číslo: 00 854 981
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a zařízení
školního stravování
Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obor: hostinská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem bytových a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou
9. vznik příspěvkové organizace dnem 1.7.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
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b) název: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
sídlo: Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 60 252 537
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a zařízení
školního stravování
Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny.
Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
10. vznik příspěvkové organizace dnem 1.10.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace
sídlo: Tkalcovská 460 514 01 Jilemnice
identiﬁkační číslo: 00 856 037
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a Domova
mládeže Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 a § 117 pro domov mládeže zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.). Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem parkovací plochy a garáže, pronájem
bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2001
11. vznik příspěvkové organizace dnem 22.5.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
sídlo: Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec
identiﬁkační číslo: 46 748 075
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
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– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor:mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů
a školení, včetně lektorské činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 5. 2001na dobu neurčitou
12. vznik příspěvkové organizace dnem 20.11.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
identiﬁkační číslo: 498 64637
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
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– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, výuka jazyků, pronájem bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 11. 2001 na dobu neurčitou
13. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost
organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 92 pro vyšší odbornou školu zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby ne
uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí. Vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce velkoobchod a maloobchod, pronájem bytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7 .2001 na dobu neurčitou
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14. vznik příspěvkové organizace dnem 22.5.2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8,
příspěvková organizace
sídlo: Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
identiﬁkační číslo: 46747966
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost
organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 110 pro jazykovou školu zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce,
pořádání mezinárodních zkoušek prováděných v licenci Goethe-Institutu v Mnichově a City and Guilds ve
Velké Británii, pronájem nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 5. 2001 na dobu neurčitou
15. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
sídlo: Zborovská 519, 511 01 Turnov
identiﬁkační číslo: 75129507
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
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mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 117 pro
domov mládeže a § 119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, zámečnictví,
nástrojářství, obráběčství, zlatnictví a klenotnictví, oční optika, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, výroba potravinářských a škrobárenských
výrobků, broušení technického a šperkového kamene, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod, pronájem
bytových a nebytových prostor pronájem nemovitostí
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

16. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplná název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace
sídlo: Lužická 588, 470 01 Česká Lípa
identiﬁkační číslo: 49864670
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 117 pro
domov mládeže a § 119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: provozování autoškoly, hostinská
činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních činností, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studii a posudků, ubytovací služby,
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
17. vznik příspěvkové organizace dnem 20. 11. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa
identiﬁkační číslo: 48283142
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 117 pro
domov mládeže a § 119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
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Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních činností, organizování sportovní činnosti, ubytovací služby, pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 11. 2001 na dobu neurčitou
18. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2002
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1
identiﬁkační číslo: 46747982
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2002 na dobu neurčitou
19. vznik příspěvkové organizace dnem 22. 5. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost
organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 92 pro vyšší odbornou školu zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení, záměčnictví, nástrojářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností,pronájem bytových
a nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22.5.2001 na dobu neurčitou
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20. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1, 460 01 Liberec
identiﬁkační číslo: 46747974
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
h) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních
doplňků, návrhářská, desingnérská činnost a modeling, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor
i) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: 1. 4. 2001
21. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor
22. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplná název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor
identiﬁkační číslo: 49864688
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, vyšší od-
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borné školy, domova mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro
střední školu, § 92 pro vyšší odbornou školu, § 117 pro činnost domov mládeže a § 119 pro činnost školního
stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, broušení a leptání sklad, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba a zpracování skla, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování movitých věcí, provozování kulturních kulturněvzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábavy, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků
vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou

23. vznik příspěvkové organizace dnem 20. 11. 2001
a) úplná název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
identiﬁkační číslo: 62237039
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy zákona
a § 117 pro domov mládeže a § 119 pro zařízení školního stravování č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, broušení a leptání skla, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, výroba, obchod a služby neuvedeného v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba a zpracování skla, výroba
elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, ubytovací služby, pronájem bytových prostor
h) vymezení doby, na kterou byla příspěvková organizace zřízena: od 20. 11. 2001 na dobu neurčitou
24. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1,
příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí 1, 466 80 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 60252600
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a vyšší odborné školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 91 pro vyšší odborné školy zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
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Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výroba školních a kancelářských potřeb, kromě
výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
h) vymezení doby, na kterou byla příspěvková organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou.
25. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplná název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
sídlo: Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod
identiﬁkační číslo: 60252766
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domov
mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy, § 117 pro
domov mládeže a § 119 Pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., předškolním. základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů,a prováděcími
předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
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– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
h) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: broušení a leptání sklad, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba a zpracování skla, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti, pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem bytových a nebytových prostor
i) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou.
26. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
sídlo: Skálova 373, 511 01 Turnov
identiﬁkační číslo: 00854999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, vyšší odborné školy a domova mládeže, činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy, § 92 pro vyšší
odbornou školu a § 117 pro domov mládeže zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek:
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruh doplňkových činností navazujících na hlavní účel příspěvkové organizace: zlatnictví a klenotnictví,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, broušení technického a šperkového kamene,
umělecko-řemeslné zpracování kovů, provozování kulturních,kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, ubytovací služby,
pronájem bytových a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou.
27. vznik příspěvkové organizace dnem 22. 5. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace
sídlo: Kostelní 9, 460 31 Liberec
identiﬁkační číslo: 00673731
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy.a vyšší
odborné školy. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy a § 92 pro vyšší odbornou školu
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neu-
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vedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obor:mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou byla příspěvková organizace zřízena: od 22. 5. 2001 na dobu neurčitou.
28. vznik příspěvkové organizace dme 1. 10. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, 28. října 1390, Turnov, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 1390, 511 01 Turnov
identiﬁkační číslo: 00581071
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
mládeže a zařízení školního stravování. Činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy, § 117 pro
domov mládeže a § 119 pro zařízení školního stravování zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem bytových a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou byla příspěvková organizace zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou.
29. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zřizovatele Liberecký kraj
b) název: Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
sídlo: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec
identiﬁkační číslo: 00671274
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy. Činnost orga-
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nizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
okruh doplňkových činností navazujících na hlavní účel příspěvkové organizace: provozování autoškoly, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a organizování sportovní činnosti, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, ubytovací služby, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály, projektování elektrických zařízení, silniční motorová
vozidla (nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší dovolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní provozovaná o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně), pronájem bytových a nebytových prostor, pronájem
příístavku na pozemku na pozemku školy, pronájem prostor školy pro provozování nápojových automatů,
pronájem prostor školy pro zařízení základnové stanice veřejné telefonní sítě.

30. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zřizovatele: Liberecký kraj
b) název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
sídlo: Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec
identiﬁkační číslo: 00526517
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy, domova
mládeže, zařízení školního stravování a střediska služby školám. činnost organizace je vymezena § 57 a 58
pro střední školy, 117 pro domov mládeže, § 119 pro zařízení školního stravování a § 120 pro středisko služeb
školám zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
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Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
okruhy doplňkových činností navazujících na hlavní předmět příspěvkové organizace: opravy silničních vozidel, hostinská činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly, truhlářství,
podlahářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba. Obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, ubytovací služby, výroba
plastových a pryžových výrobků, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti, velkoobchod a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem bytových a nebytových
prostor, pronájem nebytových prostor pro provozování nápojových a potravinových automatů, pronájem střešních prostor objektu na provoz telekomunikačního zařízení pro přenos signálů – veřejné sítě mobilních telefonů a internetového spojení, výroba elektřiny
vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena: od 1. 4. 2001 na dobu neurčitou.

31. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název příspěvkové organizace
b) název: Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 607, 513 01 Semily
identiﬁkační číslo: 00528714
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí vzdělávací soustavy. Vykonává činnost střední školy a domova mládeže, činnost organizace je vymezena § 57 a 58 pro střední školy, 117 pro domov mládeže zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce, který zastupuje
v době nepřítomnosti ředitele v plném rozsahu práv a povinností
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává majetek Libereckého kraje uvedený v příloze č. 1 a 2 zřizovací listiny. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila
z příspěvků a dotací od Zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele.
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Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– pořízený jiným způsobem (např. z peněžitých prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a obcí, z prostředků evropských fondů apod.).
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:
– majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti
– nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti
– nakládat se svěřeným movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena
tohoto majetku 100 000 Kč
– svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely výchovy
a vzdělávání či poskytování školských služeb, vrátí organizace po předchozím projednání zřizovateli
– nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle l roku
– majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví
– provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur předávat zřizovateli
soupis přírůstků a úbytků
– pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí
– chránit majetek před odcizením, poškozením zničením, ztrátou nebo zneužíváním
– využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat nárok na náhradu
škody
– pojistit svěřený movitý i nemovitý majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: provádění staveb, jejich změn
a odstraňování, zednictví, truhlářství, podlahářství, vodoinstalaterství, topenářství, výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obr: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, ubytovací služby, montáž, opravy revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba elektrických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém
napětí.
h) vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou.

KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 4. 11. 2010
název: Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace
původní sídlo: Tikovická 23, 664 44 Ořechov
nové sídlo: Komenského 4, 664 44 Ořechov
identiﬁkační číslo: 49461702
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, příspěvková organizace
sídlo: Kociánka 6, 612 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157396
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní
družiny a speciálně pedagogického centra
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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3. změnu PSČ v adrese sídla příspěvkové organizace dnem 4. 11. 2010
název: JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych, příspěvková organizace
původní sídlo: Dornych 2/270, 656 20 Brno
nové sídlo: Dornych 2/270, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 44993439
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Dům dětí a mládeže, Šumná, příspěvková organizace
– Dům dětí a mládeže Znojmo, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže Znojmo, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 8, 669 02 Znojmo
identiﬁkační číslo: 70285314
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost domu dětí a mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
původní název: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
nový název: Středisko volného času, Opava, Jaselská 4, příspěvková organizace
sídlo: Jaselská 4, 746 01 Opava
identiﬁkační číslo: 00849782
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
původní název: Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
nový název: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková
organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00842753
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
původní název: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00844691
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace,
sídlo: Na Jízdárně 4, 710 00 Ostrava, identiﬁkační číslo: 00842753
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
název: Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, sídlo: Na Hrázi 1449,
738 01 Frýdek-Místek, identiﬁkační číslo: 00408999
6. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Středisko volného času, Opava, Jaselská 4, příspěvková organizace, sídlo: Jaselská 4, 746 01 Opava,
identiﬁkační číslo: 00849782
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KRAJ OLOMOUCKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace
– Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75004437
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování činnosti zařízení
sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo
k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci, s výjimkou některých práv a závazků v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 cit. zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, sídlo: Žilinská
126/7, 779 00 Olomouc, identiﬁkační číslo: 75004445

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje, příspěvková organizace
sídlo: Artura Krause 1995, 530 02 Pardubice
identiﬁkační číslo: 75064006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování služeb sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytování
odborné poradenské, psychologické, psychoterapeutické a psychosociální pomoci klientům, kteří mají problémy osobní, v partnerských, rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí osaměle, poskytování komplexních
služeb v oblasti náhradní rodinné péče, vyhledávání nových zájemců o NRP, psychologické a sociální posouzení
žadatelů a dětí, příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny,
následná péče pro náhradní rodiny, pravidelné skupinové konzultace o výkonu pěstounské péče, telefonická
krizová linka pro náhradní rodiny, Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje vykonává práva a povinnosti vyplývající z dohod o právech a povinnostech pěstouna, zřizovatele
a zástupce zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče, které byly uzavřeny
mezi zřizovatelem, příspěvkovou organizací a Zařízením pěstounské péče Slezská 514, Chrudim a Zařízením
pěstounské péče Řestoky č. p. 90
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 12. 2005 na dobu neurčitou
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2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje, příspěvková organizace
sídlo: Artura Krause 1995, 530 02 Pardubice
identiﬁkační číslo: 75064006
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 – vyjímá se položka – budova č. p. 252 na pozemku st. p. č. 182, –
pozemek, st. p. č. 182, zast. plocha a nádvoří, obec Svitavy, vše v k. ú. Svitavy-předměstí
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 15. 12. 2005 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov pod hradem Žampach, příspěvková organizace
sídlo: Žampach 1, 564 01 Žamberk
identiﬁkační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, výhradně osobám pobývajícím na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě
volné kapacity se poskytují sociální služby osobě pobývající mimo území Pardubického kraje, poskytování
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, poskytování sociálních služeb osobám s mentálním
zdravotním postižením starším jednoho roku věku, chráněné bydlení osobám starším 19 let, které mají sníženou
soběstačnost, všechny tyto osoby mohou mít přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou s výjimkou úplné
hluchoty, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství, poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče
pro pojištěnce-uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, poskytování
ústavní výchovy nezletilým dětem, které patří do okruhu osob, pro který Domov pod hradem Žampach zajišťuje
sociální služby, umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, plnění
dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu, prodej výrobků
z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství, prodej stravy pro cizí strávníky, provozování údržby
veřejné zeleně a prostranství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany, příspěvková organizace
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identiﬁkační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, zpracování dře-

Částka 2

Ústřední věstník

stránka 67

va, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží
z těchto materiálů, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, výroba školních
a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 4. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na rozcestí Svitavy, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identiﬁkační číslo: 70157286
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 – budova č. p. 252 na pozemku st. p. č. 182, – pozemky, st. p. č. 182,
zast. plocha a nádvoří, p. p. č. 312/1, zahrada, obec Svitavy, vše v k. ú. Svitavy-předměstí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na zámku Bystré, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identiﬁkační číslo: 75007932
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 – pozemky, st. p. č. 1/2, zast. plocha a nádvoří, st. p. č. 3/5, zast.
plocha a nádvoří, st. p. č. 3/6, zast. plocha a nádvoří, p. p. č. 13/3, zahrada, p. p. č. 16/1, zahrada, p. p. č. 19/2,
zahrada, p. p. č. 413/1, zahrada, p. p. č. 2545, ost. plocha, p. p. č. 2546, ost. plocha, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr označený jako st. p. č. 5, obec Bystré, vše v k. ú. Bystré
u Poličky
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Frýdek-Místek
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 72046546
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 – budova č. p. 3640, J. Pešiny, Frýdek-Místek, – pozemky,
parc. č. 5490/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5494/5, jiná plocha, parc. č. 5494/6, jiná plocha, – části po-

stránka 68

Ústřední věstník

Částka 2

zemků, parc. č. 5490/1, orná plocha, parc. č. 5490/6, orná plocha, parc. č. 5490/7, orná plocha, vše v k. ú.
Frýdek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby (zejména hostinská činnost), poskytování pronájmů (zejména realitní činnost),
kopírovací práce, čištění a praní prádla pro ostatní subjekty, sterilizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Frýdek-Místek
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 63699401
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pečovatelské služby jako terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytování pobytové odlehčovací služby,
cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, poskytování pobytové služby formou „domova pro seniory“ pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO KRASLICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Kraslice
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Technické služby města Kraslic, příspěvková organizace
sídlo: Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice
identiﬁkační číslo: 70897816
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění správy, provozu a technického stavu komunikací a dopravního značení, veřejného osvětlení,
hřbitovů, vodní nádrže Sklená, zajištění odvozu, likvidace a třídění odpadu na území Kraslic, popř. zabezpečení
dalších souvisejících činností, opravy a údržba místních komunikací II., III., IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, poskytování technických služeb, čistění místních
komunikací a jejich součástí, zajištění provozu schopnosti povrchových vod na místních komunikacích a veřejných
prostranstvích, montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, správa a údržba nemovitostí, zajištění
údržby a oprav dopravního značení dle paspartu dopravního značení a městského informačního systému, výlep plakátů, zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, provoz a údržba veřejných WC, provozování pohřebišť
a zajištění pohřebí služby, nakládání s odpady, podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady, údržba skládky, silniční
motorová doprava nákladní, správa a údržba dětských hřišť a sportovišť
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 136 235 537,52 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,
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– 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,
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: silniční motorová doprava, pronájem sloupů veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů
a výlep plakátů, přípravné práce pro stavby, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), poskytování technických služeb, zprostředkování obchodu a služeb, pronájem nebytového prostoru
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 28. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městská část Praha 5 – Velká Chuchle
b) název: Základní škola Charlotty Masarykové, příspěvková organizace
sídlo: Starochuchelská 240, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 70107521
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– děděním,
– darem v hodnotě přesahující 40 000,- Kč v každém jednotlivém případě bez ohledu na povahu daru,
– 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 vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městská část Praha 5 – Velká Chuchle
b) název: Mateřská škola Velká Chuchle, příspěvková organizace
sídlo: Na Cihelně 456/17, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 75077451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– děděním,
– darem v hodnotě přesahující 40 000,- Kč v každém jednotlivém případě bez ohledu na povahu daru,
– 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 vzniku na dobu neurčitou
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MĚSTO ŽAMBERK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Žamberk
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 713, 564 01 Žamberk
identiﬁkační číslo: 72087650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost v oblastech zájmového vzdělávání
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 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:
– 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1–3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

OBEC ČESKÉ HEŘMANICE
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Základní škola a Mateřská škola České Heřmanice, příspěvková organizace, sídlo: 565 52 České Heřmanice 50, identiﬁkační číslo: 70988811
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: obec České Heřmanice
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Mateřská škola České Heřmanice, příspěvková organizace
sídlo: 565 52 České Heřmanice 50
identiﬁkační číslo: 72088613
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, 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 v hodnotě – budova čp. 50, na st.parc. č. 2, – pozemky,
st.parc. č. 2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 12, zahrada, vše v k. ú. České Heřmanice, movitý majetek v hodnotě 369 747,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí 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: vaření obědů pro zaměstnance
ZŠ České Heřmanice
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2011 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: obec České Heřmanice
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace
sídlo: 565 52 České Heřmanice 50
identiﬁkační číslo: 72088591
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina
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: movitý majetek v hodnotě 339 686,70 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:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem 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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

OBEC ŘEVNIČOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: obec Řevničov
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 80, 270 54 Řevničov
identiﬁkační číslo: 70988234
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– přijetí darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč v každém jednotlivém případě,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– přijetí daru účelově určeného bez předchozího souhlasu zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
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:
mění se takto: zrušují se okruhy doplňkové činnosti – půjčování materiálu a předmětů, pronájem nebytových
prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
název: Mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace
původní sídlo: Masarykova 80, 270 54 Řevničov
nové sídlo: Benešova 502, 270 54 Řevničov
identiﬁkační číslo: 70988234

OBEC URČICE
oznamuje
změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
název: Kulturní klub Určice, příspěvková organizace
původní sídlo: 798 04 Určice 112
nové sídlo: 798 04 Určice 81
identiﬁkační číslo: 00637858

OBEC ZLATNÍKY – HODKOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2011
a) úplný název zřizovatele: obec Zlatníky-Hodkovice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice, příspěvková organizace
sídlo: Náves sv. Petra a Pavla 41, místní část Zlatníky, Zlatníky-Hodkovice, 252 41 Dolní Břežany
identiﬁkační číslo: 70996610
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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, mateřská škola a jídelna na
adrese: Ke Školce č. p. 119, místní část Zlatníky
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 se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– 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 pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– 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: 1. 2. 2011 na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objenávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

