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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
oznamuje změnu zřizovací listiny ke dni 26. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název příspěvkové organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56
identifikační číslo: 65993390
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
se rozšiřuje o:
Článek II. „Základní účel a předmět činnosti“ se doplňuje takto:
‒ na konec odst. 2 se doplňuje odrážka tohoto znění:
„‒ zabezpečuje správu a provoz výcvikového střediska Ministerstva dopravy v Kojetíně včetně zajištění výuky a výcviku v odborných kurzech Ministerstva dopravy.“
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: bez změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: bez změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: bez změn

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Správa Národního parku Podyjí
sídlo: Znojmo, Na vyhlídce č. 5, PSČ 669 02
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
V bodě G úvodní text zní: „Předmětem jiné činnosti Správy je:“.
V bodě G se vkládá nový odstavec 2., který zní: „2. poskytování služeb, zejména v oblasti lesnictví a zemědělství,“. Dosavadní odstavce 2. a 3. se označují jako odstavce 3. a 4.
V bodě G se ruší dosavadní odstavec 4 (původní číslování).

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430
sídlo: Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice
identifikační číslo: 66596807
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ‒ Masarykova škola
práce, Letovice, Tyršova 500
sídlo: Tyršova 500, 679 61 Letovice
identifikační číslo: 66596882
nový název sloučené organizace: Masarykova střední škola Letovice
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
sídlo: Kounicova 16, 611 00 Brno
identifikační číslo: 00559431
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97
sídlo: Purkyňova 97, 612 00 Brno
identifikační číslo: 15530213
nový název sloučené organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií
Brno
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
sídlo: Jánská 22, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00544922
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno
identifikační číslo: 60552255
nový název sloučené organizace: Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
sídlo: Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav
identifikační číslo: 60680334
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné
učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
sídlo: nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav
identifikační číslo: 60680342
nový název sloučené organizace: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13
sídlo: Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín
identifikační číslo: 00566420
se sloučila s příspěvkovou organizací: Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1
sídlo: Legionářů 1, 695 11 Hodonín
identifikační číslo: 00559130
nový název sloučené organizace: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
sídlo: Skácelova 890, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 61742830
se sloučila s příspěvkovou organizací: Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice,
Úprkova 1733
sídlo: Úprkova 1733, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 00837385
nový název sloučené organizace: Střední škola Strážnice
sídlo sloučené organizace: Skácelova 890, 696 62 Strážnice
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
sídlo: Přívoz 735, 696 81 Bzenec
identifikační číslo: 00230936
se sloučila s příspěvkovou organizací: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Bzenec, náměstí Svobody 318
sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
identifikační číslo: 00053155
nový název sloučené organizace: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
střední školy, školní jídelny a domova mládeže.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
sídlo: Komenského náměstí 211, 685 14 Bučovice
identifikační číslo: 00566934
se sloučila s příspěvkovou organizací: Gymnázium, Bučovice, Součkova 500
sídlo: Součkova 500, 685 01 Bučovice
identifikační číslo: 00559261
nový název sloučené organizace: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
střední školy a školní jídelny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50
sídlo: náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 00638072
se sloučila s příspěvkovou organizací: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
sídlo: Komenského náměstí 16, 682 11 Vyškov
identifikační číslo: 00559270
nový název sloučené organizace: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
střední školy, školní jídelny a domova mládeže.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo,
Přemyslovců 4
sídlo: Přemyslovců 4, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49438883
se sloučila s příspěvkovou organizací: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3
sídlo: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49438816
nový název sloučené organizace: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
střední školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, školní jídelny a domova mládeže.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na které je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200
sídlo: Komenského 1200, 666 02 Předklášteří identifikační číslo: 70842680
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov, Vranov, Žižkova 160
nové sídlo příspěvkové organizace: Žižkova 160, 664 32 Vranov
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
dětského domova a školní jídelny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22
nový název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Tišnov
sídlo: nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
identifikační číslo: 00053198
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace vykonává činnost
základní školy, střední školy, školní jídelny, internátu a domova mládeže.
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6
sídlo: Uhelná 6, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 00530506
nový název příspěvkové organizace: Střední škola technická Znojmo
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické,
Brno, Trnkova 113
sídlo: Trnkova 113, 628 00 Brno
identifikační číslo: 00380431
nový název organizace: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola ‒ Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
sídlo: Olomoucká 61, 627 00 Brno
identifikační číslo: 00226475
nový název příspěvkové organizace: Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
sídlo: Čichnova 23, 624 00 Brno
identifikační číslo: 00380385
nový název příspěvkové organizace: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno14
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změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno – Bosonohy, Pražská 38b
sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
identifikační číslo: 00173843
nový název příspěvkové organizace: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno ‒ Řečkovice, Terezy Novákové 2
sídlo: Terezy Novákové 2, 621 00 Brno ‒ Řečkovice
identifikační číslo: 48513512
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
sídlo: Seifertova 13, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 62073133
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium Blansko
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
sídlo: tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
identifikační číslo: 62157213
nový název příspěvkové organizace: Konzervatoř Brno15
změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola „FORTIKA“, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15
sídlo: Tišnovská 15, 679 23 Lomnice u Tišnova
identifikační číslo: 62073257
nový název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Fortika
nové sídlo: Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou,
Kollárova 1669
sídlo: Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 00566438
nový název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4
sídlo: Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo
identifikační číslo: 49438867
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
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sídlo: Široká 42, 664 91 Ivančice
identifikační číslo: 70840661
nový název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice16
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4
sídlo: Klášterského 4, 617 00 Brno
identifikační číslo: 00567396
nový název příspěvkové organizace: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno
změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 20. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Strážnice
sídlo: Skácelova 890, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 61742830
nové sídlo: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
nový název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
sídlo: 697 01 Vřesovice 243
identifikační číslo: 69651914
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto: Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, střední školy, školní jídelny, školní
družiny, internátu a dětského domova.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: mění se takto:
Hlavní účel
Domov sociálních služeb Slatiňany je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ denní stacionáře podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením ‒ služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním
postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
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Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení ‒ služba je poskytována
klientům od 18 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje ambulantní sociální službu denní stacionář ‒ služba je poskytována
klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby ‒ služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu
zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Na základě zákona o sociálních službách dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Ambulantní sociální služba denní stacionář, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti výchovné
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
• služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají.
Poskytované sociální služby nejsou určeny:
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
• osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí,
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•

d)
e)

f)
g)
h)

osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné
mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
• osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
• osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky
č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně
ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu
a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se takto
Do přílohy č.2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
Pozemek označený jako p. p. č. 597/1 – orná půda, obec Zaječice, katastrální území Zaječice u Chrudimi,
Pozemek označený jako p. p. č. 597/4 – orná půda, obec Zaječice, katastrální území Zaječice u Chrudimi,
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 k pozemku označeném jako p. p. č. 597/7 – ostatní plocha ‒ ostatní komunikace, obec Zaječice, katastrální území Zaječice u Chrudimi,
Pozemek označený jako p. p. č. 518/29 – orná půda, obec Staré Jesenčany, katastrální území Staré Jesenčany,
Pozemek označený jako p. p. č. 518/30 – orná půda, obec Staré Jesenčany, katastrální území Staré Jesenčany,
Pozemek označený jako p. p. č. 518/31 – orná půda, obec Staré Jesenčany, katastrální území Staré Jesenčany,
Pozemek označený jako p. p. č. 116/28 – orná půda, obec Slatiňany, katastrální území Škrovád,
Pozemek označený jako p. p. č. 116/43 – orná půda, obec Slatiňany, katastrální území Škrovád.
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

změna příspěvkové organizace ke dni 13. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
sídlo: Činžovních domů 139 – 140, 533 54 Rybitví
identifikační číslo: 001 905 60
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v článku IV v části Hlavní předmět činnosti
se doplňuje: poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.
‒ odlehčovací služby
‒ sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Část Hlavní předmět činnosti nově zní: poskytování komplexní a nedělitelné specializované ústavní léčebně preventivní péče ve formě péče ošetřovatelské, doléčovací a rehabilitační osobám, které trpí déle trvajícími chorobami a jejichž stav vyžaduje ústavní zdravotní péči, nevyžaduje však umístění na lůžkách určených pro akutní
nemocniční péči a poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
služeb, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
‒ poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen zčásti;
‒ poskytování zdravotní péče cizincům;
‒ poskytování dopravní zdravotní služby;
‒ odlehčovací služby;
‒ sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče;
‒ výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Léčebny dlouhodobě nemocných
Rybitví;
‒ plnění dalších úkonů v souladu s platnými předpisy v odvětví zdravotnictví;
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KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč
sídlo: Vltavínská 1289, Třebíč
nové sídlo: Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 66 59 73 15
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název zanikající příspěvkové organizace: Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Broučkova 292, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 508 87
název přejímající příspěvkové organizace: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
sídlo: Burešov 4884, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 510 42

MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 29. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a informační centrum, příspěvková organizace
identifikační číslo: 725 54 444
kterou se v čl. 4 odst. 1 ruší písm. j) včetně celého textu bez náhrady, v čl. 4 odst. 1 se dosavadní písm. k) nově
označuje jako písm. j), dosavadní písm. l) se nově označuje jako písm. k) a dosavadní písm. m) se nově označuje
jako písm. l), text takto nově označených ustanovení zůstává ponechán. V čl. 3 odst. 1 se za dosavadní písm. q)
vkládá nové písm. r) v tomto znění: „pořádání a organizační zajišťování tanečních kurzů.“.
změnu příspěvkové organizace ke dni 17. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
sídlo: Malé náměstí 2006, Benešov
identifikační číslo: 714 59 251
kterou se v čl II. odst. 1 za stávající text doplňuje věta v tomto znění:
„Služby sociální prevence vedou ke zmírnění či odstranění rizik spojených se způsobem života osob sociálně
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.“ a dále se v čl. II. odst. 2 na konci stávajícího textu mění
tečka na čárku a doplňuje další text včetně odrážky:
‒ poskytování sociálních služeb prevence dospělým osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním
vyloučením, zejména osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody a osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Dále se v čl. 4 odst. 1 ruší písm. j) včetně celého textu bez náhrady, v čl. 4 odst. 1 se dosavadní písm. k) nově označuje jako písm. j), dosavadní písm. l) se nově označuje jako písm. k) a dosavadní písm. m) se nově označuje jako
písm. l), text takto nově označených ustanovení zůstává ponechán. V čl. 3 odst. 1 se za dosavadní písm. q) vkládá
nové písm. r) v tomto znění: „pořádání a organizační zajišťování tanečních kurzů.“.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Benešov
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sídlo: Poštovní 1668, Benešov
identifikační číslo: 616 64 634
kterou se v článku 3 zřizovací listiny se v odst. 2 vypouští slova „místnosti Ekocentra Benešov, Piaristická 888“
bez náhrady, dále v článku 3 se v odst. 2 za číslicí „44“ mění tečka na čárku a za ni se doplňuje číslice „30“
a v článku 3 se v odst. 2 na konci textu doplňuje dva nové řádky s textem “ Hráského 1913, Benešov,“ a „Husova
470, Benešov“.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372
sídlo: Na Karlově 372, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 750 33 054
kterou se v článku 3 v odst. 5 stávající text ruší a nahrazuje takto:„ Dalším místem poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb je mateřská škola a školní družina a školní jídelna – výdejna, to vše umístěno Na Karlově 1534,
256 01 Benešov“.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386
sídlo: 256 01 Benešov, Konopišťská 386
identifikační číslo: 750 33 046
kterou se v článku 3 zřizovací listiny za odst. 5 doplňuje další odst. 6 v tomto znění: „Ředitel školy jako statutární
orgán příspěvkové organizace řídí školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum podle § 116 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, které je její součástí. Účel a předmět činnosti speciálně
pedagogického centra je vymezen v § 6 a příloze č. 2 Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění Vyhlášky MŠMT č. 114/2011 Sb.“.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 4. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Bratislavská 32, PSČ 602 00
identifikační číslo: 004891123
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: předání nemovitého majetku k hospodaření: budova bez č. p./ č. e. (stavba pro výrobu
a skladování) na pozemku p. č. 738/2, k.ú. Zábrdovice, obec Brno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
b) název příspěvkové organizace: Brněnské kulturní centrum, p. o.
nový název příspěvkové organizace: Turistické centrum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Radnická 2-10, 658 78, okres Brno-město
identifikační číslo: 00101460
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: rozsah svěřeného majetku byl rozšířen o podzemní nebytové prostory včetně externího
přístupového schodiště a kamenné stěny vystupující na úroveň náměstí do výše 3 metrů nacházející se na částech
pozemků p. č. 44 a 549/1, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú.
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Město Brno, obec Brno-město u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Brno-město, náležející statutárnímu městu Brnu; celek lokalizován na Situaci s vyznačením v katastru, která je nedílnou součástí této zřizovací
listiny a tvoří její přílohu.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, IČ: 44992785, okres Brno ‒ město
b) název: Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínovo náměstí č. 4/6, Brno
identifikační číslo: 00345610
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: vypouští se jeselská péče a doplňuje se „Poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině“.
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): nemovitý a movitý majetek: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO BROUMOV
oznamuje
změnu u příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
Základní škola Hradební, Broumov
IČ: 48623008, se sídlem Kostelní náměstí 244, 550 01 Broumov,
‒ Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod
IČ: 00857742, se sídlem Komenského 312, 550 01 Broumov,
‒ Mateřská škola Broumov
IČ: 75013002, se sídlem Příčná 227, 550 01 Broumov, Nové Město,
‒ Základní umělecká škola Broumov
IČ: 66289351, se sídlem V Kopečku 89, 550 01 Broumov
‒ Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod
IČ: 00857785, se sídlem Komenského 245, 550 01 Broumov,
‒ Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
IČ: 48623865, se sídlem Jiráskova 193, 550 01 Broumov,
kterým je Město Broumov, IČ: 00272523, se sídlem Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov, okres Náchod
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: že v případě uvedených příspěvkových organizací stanovil, že k nabytí majetku uvedenými příspěvkovými organizacemi pro zřizovatele, v hodnotě převyšující 40.000,Kč, je třeba jeho předchozí písemný souhlas

MĚSTO BRUŠPERK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Brušperk, okr. Frýdek ‒ Místek
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brušperk, příspěvková organizace
sídlo: K Náměstí 261, 739 44 Brušperk
identifikační číslo: 725 64 296
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmětem činnosti odpovídajícímu hlavnímu účelu je:
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‒ poskytování základů vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech;
‒ příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium
na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením;
‒ zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům organizace;
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je její
ředitel/ředitelka (dále jen „ředitelka“) jmenovaná zřizovatelem, který také stanoví její plat v souladu s příslušnými
platnými právními předpisy. Zřizovatel rovněž odvolává ředitelku z funkce. Ředitelka je oprávněna jednat jménem organizace samostatně. Ředitelka je odpovědná zřizovateli za činnost organizace. Při své činnosti je povinna
postupovat v souladu s platnými právními předpisy, právními předpisy města, jednacími řády a vnitřními předpisy.
Ředitelka organizace plní úkoly zaměstnavatele podle příslušných platných právních předpisů, uzavírá a ukončuje
pracovní poměr se zaměstnanci organizace a stanovuje platy těmto zaměstnancům podle příslušných platných
právních předpisů. Ředitelka organizace odpovídá za vytvoření, funkčnost a účinnost vnitřní kontroly příspěvkové
organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka odpovídá za zpracování zprávy o činnosti a plnění
úkolů příspěvkové organizace k 31. 12. daného roku a její včasné předložení zřizovateli prostřednictvím odboru
financí, majetku a vnitřních věcí nejpozději do 28. 2. následujícího roku, a to ve dvou vyhotoveních. Ředitelka plní
oznamovací povinnost o pracovních cestách a další nepřítomnosti v práci delší než tři dny včetně uvedení jména
a příjmení zaměstnance, který ji bude v době nepřítomnosti zastupovat, a to písemně tajemníkovi městského úřadu.
Ředitelka organizace předkládá ve stanovených termínech odboru financí, majetku a vnitřních věcí pololetní a roční rozvahu, výsledovku a přílohu, vyúčtování výsledků hospodaření za jednotlivá čtvrtletí, roční inventarizační
zápis, roční vyúčtování dotací a poskytnutých příspěvků. Ředitelka organizace je povinna zabezpečit dodržování předpisů na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany. Ředitelka oznamuje písemně tajemníkovi městského
úřadů:
‒ určení svého zástupce, který ji bude zastupovat po dobu její nepřítomnosti, včetně vymezení rozsahu jeho povinností a oprávnění;
‒ změnu svého zástupce;
‒ neprodleně každou závažnou událost dotýkající se činnosti organizace nebo jejich zaměstnanců (mj. závažné
úrazy, epidemiologická opatření, značné škody na majetku, havárie, technologické a technické závady).
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává organizaci k hospodaření a k plnění úkolů movitý majetek, podle
článku 6. této zřizovací listiny. Movitý majetek je rovněž uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
zřizovací listiny. S majetkem je příspěvková organizace oprávněna nakládat pouze za podmínek stanovených zřizovatelem ve zřizovací listině.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Veškerý nemovitý a movitý majetek získaný v průběhu
existence příspěvkové organizace nabývá příspěvková organizace dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, pro svého zřizovatele a k tomuto
úkonu nepotřebuje předchozí písemný souhlas zřizovatele dle ustanovení § 39b zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Organizace je povinna: využívat majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, chránit majetek před neoprávněnými zásahy.
Bez zbytečného odkladu činit úkony za účelem uplatnění práva na náhradu škody, práva na vydání plnění bezdůvodného obohacení vzniklých vůči jiným osobám z činnosti organizace. Předkládat zřizovateli návrhy na účelné
a hospodárné využívání majetku. Předávat ve stanovené lhůtě veškeré písemnosti týkající se majetku, které si
zřizovatel vyžádá. O veškerém majetku a závazcích vést úplnou a pravdivou evidenci, operativní evidenci, účetnictví, statistiku v souladu s příslušnými právními předpisy. Provádět každoročně k 31. 12. inventarizaci majetku
a závazků, o výsledku provedené inventarizace podá organizace zřizovateli zprávu ve stanovené lhůtě. Provádět
účetní odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku s předchozím souhlasem zřizovatele po schválení
odpisového plánu zřizovatelem. Vykonávat práva a povinnosti pronajímatele majetku v rozsahu schváleném zřizovatelem. Při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu týkajícího se majetku oznámit věc Policii ČR
a zřizovateli. Řídit se vnitřními předpisy vydanými nebo schválenými zřizovatelem a vztahujícími se k majetku
zřizovatele, pokud z těchto předpisů vyplývá, že jejich ustanovení jsou závazná pro příspěvkové organizace zřízené zřizovatelem. Umožnit zřizovateli provádění kontrol hospodaření organizace a kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a poskytnout Městu Brušperk potřebnou součinnost
v provádění těchto kontrol.
Organizace je oprávněna zadávat veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, pokud zadavatelem veřejné zakázky nebude zřizovatel. Organizace je povinna řídit se
Směrnicí č. 2/2011 rady města pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové orga-
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nizace města Brušperka. Nemovitý a movitý majetek bude pojištěn zřizovatelem, organizace je povinna uzavřít
pojistnou smlouvu týkající se pojištění odpovědnosti za škodu a pojistné smlouvy týkající se pojištění majetku
dle pokynů zřizovatele; škody, které na majetku vzniknou je organizace povinna oznámit tajemníkovi městského
úřadu neprodleně, nejpozději do následujícího pracovního dne od jejich zjištění. Majetek, který organizace získá
vlastní činností, nabývá vždy pro zřizovatele. Veškeré právní úkony týkající se majetku, které organizace činí,
je oprávněna činit za předpokladu finančního zabezpečení těchto právních úkonů. Pokud z této zřizovací listiny,
z vnitřního předpisu vydaného nebo schváleného zřizovatelem, z právního úkonu zřizovatele nebo z příslušného
právního předpisu nevyplývá právo organizace činit právní úkony týkající se majetku bez schválení zřizovatele,
pak je organizace oprávněna činit tyto právní úkony pouze po schválení těchto právních úkonů zřizovatelem;
pokud v této zřizovací listině není uvedeno, že určitý právní úkon týkající se majetku může nebo je povinna organizace nebo ředitel organizace činit se souhlasem zřizovatele nebo s jiným souhlasem, pak tento právní úkon může
nebo je povinna organizace činit bez souhlasu zřizovatele. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitelka organizace. Ředitelka organizace je povinna stanovit práva a povinnosti
jednotlivých zaměstnanců organizace při správě majetku, jakožto i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena
obecná a osobní hmotná odpovědnost. Zřizovatel je povinen informovat organizaci o dispozicích s majetkem.
Pokud zřizovatel předává organizaci k hospodaření další majetek (včetně technického zhodnocení majetku), který
je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny, nebo organizace předává majetek (včetně technického zhodnocení)
zřizovateli, musí být o tomto učiněn písemný zápis.
Organizace je oprávněna úplatně nabývat movitý majetek k plnění svých úkolů. Organizace je oprávněna úplatně
nabývat movitý majetek a to v souladu s ustanoveními této zřizovací listiny. Funkční, ale pro organizaci nepotřebný a nadbytečný majetek, je organizace vždy povinna nabídnout zřizovateli a ostatním jím zřízeným organizacím,
a pokud zřizovatel a jím zřízené organizace odmítnou uvedenou nabídku, pak je organizace oprávněna dále postupovat v souladu s odst. 6.3.4 této zřizovací listiny. Organizace je oprávněna úplatně převádět vlastnické právo
k movitému majetku se souhlasem zřizovatele. Organizace je oprávněna úplatně převádět movitý majetek, který
vytvořila vlastní činností nebo který je svou povahou určen k prodeji v rámci doplňkové činnosti organizace (zboží, potraviny, aj.), a to bez omezení uvedených v odst. 6.3.3 a 6.3.4 této zřizovací listiny. Organizace je oprávněna
s předchozím souhlasem zřizovatele pronajímat movitý majetek. Organizace je oprávněna likvidovat neupotřebitelný movitý majetek, tedy takový movitý majetek, který pro své úplné upotřebení, nebo poškození je nefunkční,
morálně zastaralý, a pro zřejmou nehospodárnost v provozu anebo z jiných závažných důvodů nemůže již sloužit
svému účelu a určení. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně půjčit svěřený movitý majetek.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: ke dni 1. 7. 2012 na dobu neurčitou.

MĚSTO FRÝDEK – MÍSTEK
oznamuje
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
zařazení do bývalého okresu: Frýdek-Místek
b) název: HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
sídlo: I J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 72046546
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel svěřuje organizaci k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je spolu s jeho přírůstky
a úbytky uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny.
Pokud zřizovatel svěřuje organizaci k hospodaření další majetek ve vlastnictví zřizovatele (včetně technického
zhodnocení majetku), který není uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny, musí o tom být učiněn písemný zápis.
Příloha č. 1 zřizovací listiny:
Nemovitý majetek:
Budovy: objekt č. p. 3640, ul. J. Pešiny, Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek
Pozemky: parcela č. 5490/8, 1 481 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek
B) Movitý majetek:
Stav movitého majetku je uveden v inventárních soupisech.
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 změn
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO FRÝDLANT
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Frýdlant, okres Liberec
b) název příspěvkové organizace: Bytové hospodářství Frýdlant
sídlo: Frýdlant, ul. Novoměstská čp. 1065, 464 01
identifikační číslo: 46749748
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Základním předmětem činnosti organizace je zabezpečení povinností, které pro Město Frýdlant jako vlastníka
bytového fondu a pronajímatele bytů a nebytových prostor ve vztahu k nájemcům vyplývají v oblasti provozní,
v oblasti údržby a ekonomické.
V rámci této činnosti organizace zabezpečuje:
provoz, správu a údržbu nemovitého majetku, který je vlastnictvím Města Frýdlantu, evidenci úhrad nájemného
předepsaného zřizovatelem, poplatků za služby spojené s bydlením a jejich vymáhání dle platných předpisů, trvale
aktualizuje technickou, provozní a účetní evidenci všech domů, bytů a nebytových prostorů předaných zřizovatelem k provozování. Zajišťuje dodávky vody, energie, tepla a další média a servisní činnost těchto dodavatelů, dále
zajišťuje provozuschopnost výtahů, společných televizních antén, čištění komínů, jímek a odvoz komunálního
odpadu.
Organizace je samostatnou účetní jednotkou vystupuje vlastním jménem – na vlastní odpovědnost a na vlastní
účet. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele je stanoven zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v aktuálním znění.
Zřizovatel je povinen organizaci uhradit předepsanou a dosud neuhrazenou výši poplatků za služby s bydlením
za nájemníky do doby vymožení úhrady příspěvkovou organizací, po vymožení této částky je organizace povinna
úhrady převést na účet zřizovatele.
Vymezení hospodářské činnosti (vedlejší činnosti):
Stanovení rozsahu činností
Oblast provozní:
‒ provoz, správu a údržbu nemovitého majetku, který je vlastnictvím jiných subjektů trvale aktualizuje technickou, provozní a účetní evidenci všech domů, bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví jiných subjektů
zajišťuje dodávky vody, energie, tepla a další média a servisní činnost těchto dodavatelů, dále zajišťuje provozuschopnost výtahů, společných televizních antén, čištění komínů, jímek a odvoz komunálního odpadu.
‒ organizuje a zajišťuje za úplatu úklid společných prostorů a schůdnost přilehlých chodníků, dále deratizace,
desinfekci a desinsekci společných prostor domů.
‒ zajišťuje všechny provozní revize zařízení v domech dle platných norem
Oblast údržby a zhodnocení
‒ s maximální hospodárností zajišťuje opravy a údržbu svěřeného movitého a nemovitého majetku.
‒ zajišťuje zhodnocení svěřeného movitého a nemovitého majetku podle programu a podmínek stanovených
zřizovatelem.
Oblast ekonomická
‒ eviduje předepsané platby nájemného, poplatků za služby spojené s uzavřeným nájemným vztahem a provádí
vyúčtování těchto poplatků. Při opožděné platbě vymáhá poplatky z prodlení.
‒ po marném uplynutí lhůty k zaplacení nájemného – poplatků za služby a poplatků z prodlení předkládá vlastníkovi návrhy na soudní vymáhání pohledávek a při závažném porušení smluvních vztahů ze strany nájemníka,
podává návrh na zrušení nájemní smlouvy.
‒ zajišťuje samostatné vedení účetnictví pro SVJ a případně jiné organizace.
‒ vztahy mezi organizací a společenstvím vlastníků jednotek se řídí pravidly, které jsou zajištěny příkazní smlouvou.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odolává rada města Frýdlantu. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí organizaci
a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: předává do správy majetek města Frýdlantu. (viz. příloha 1)
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
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činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl svěřen do správy, tato práva:
‒ majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena
‒ nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti vymezené v této zřizovací listině.
‒ nakládat s movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena tohoto majetku
100.000,- Kč.
‒ nemovitý majetek lze pronajímat pro účely sportovního charakteru bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle
jednoho roku
Organizace má při hospodaření s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který jí byl svěřen do správy, zejména tyto
povinnosti:
‒ majetek zajistit, sepsat a vést předepsané účetnictví.
‒ pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy.
‒ pečovat o využití majetku k plnění úkolů předmětu činnosti organizace.
‒ chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním.
‒ využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody na majetek včas uplatňovat právo na
náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají.
‒ při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými předpisy a příslušnými
vnitřními předpisy organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace je zřízená na dobu neurčitou od 1. 11. 2011.

MĚSTO CHODOV
oznamuje
1) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, okres Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 915, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
2) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 273, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
3) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 697, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
4) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková
organizace
sídlo: Husova 788, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
5) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
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nový název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: náměstí ČSM 693, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
6) změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chodov
b) původní název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková
organizace
sídlo: Husova 263, 357 35 Chodov
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.

MĚSTO KLIMKOVICE
oznamuje
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Klimkovice, okres Ostrava ‒ město
b) název příspěvkové organizace: Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice
sídlo: Komenského 112, 742 83 Klimkovice
identifikační číslo: 21551375
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Zajištění činností, jež se týkají volnočasových a společenských aktivit.
Spolupořádání volnočasových, kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí a aktivit pro širokou
veřejnost (děti, mládež, dospělé, seniory,) s městem Klimkovicemi nebo třetí osobou.
Užívání vypůjčeného majetku a přenechání tohoto majetku úplatně či bezúplatně jinému, a to na ‒ dobu kratší
než 1 rok bez předchozího souhlasu zřizovatele; dobu delší než 1 rok na základě předchozího souhlasu zřizovatele, a to v souladu s darovací smlouvou, kterou uzavřel Moravskoslezský kraj s městem Klimkovicemi dne
16. 8. 2011.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel/ ředitelka, kterého jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení Rada města Klimkovic
a řídí a odvolává svým rozhodnutím Rada města Klimkovic. Ředitel/ředitelka řídí činnost organizace, přičemž
v souvislosti s tím zabezpečuje v plném rozsahu veškeré záležitosti týkající se činnosti organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální. Další povinnosti jsou blíže vymezeny statutem vydaným zřizovatelem.
Ředitel/ředitelka je odpovědný radě města za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Ředitel/ředitelka jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými
předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis. Ředitel/ředitelka vykonává všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající ze
zákoníku práce a navazujících právních předpisů. Ředitel/ředitelka stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb a v souladu s platnými právními předpisy,
jakož i s předpisy zřizovatele. Ředitel/ředitelka stanoví svého zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu v době
jeho nepřítomnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Organizaci je do výpůjčky předáván tento nemovitý majetek zřizovatele:
‒ budova č. p. 112, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 356 mimo nebytové prostory umístěné v 2. NP,
a to – místnost č. 2.01 – učebna 64,40 m2
‒ místnost č. 2.02 – kabinet
12,62 m2
‒ místnost č. 2.03 – kabinet
17.87 m2
‒ místnost č. 2.05 – učebna
68,60 m2
‒ místnost č. 2.06 – učebna
69,86 m2
‒ místnost č. 2.09 – učebna
68,60 m2
‒ pozemek parc. č. 356, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1099 m2
‒ pozemek parc. č. 357, ostatní plocha, zeleň o výměře 2666 m2
‒ pozemek parc. č. 358, ostatní plocha, zeleň o výměře 814 m2, vše v k. ú. Klimkovice
Podmínky užívání nemovitého majetku, zejména vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby vypůjčený majetek spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, jsou obsaženy ve smlouvě o výpůjčce.
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Zřizovatel předává organizaci k plnění jejích úkolů bezúplatným převodem movitý majetek uvedený v příloze č. 1
této 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:
Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, držet
a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku, při nakládání
s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem. Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Hodnota a rozsah majetku svěřeného k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na základě
inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zápis o inventarizaci
je součástí zřizovací listiny. Organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem
nabídnout tento majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou
vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Nemovitý majetek:
Organizace není oprávněna vypůjčený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo
jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas
organizaci k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Dary účelově určené: K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39b předloží organizace na jednání rady
města soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího
souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. Pokud se stane majetek, který příspěvková
organizace nabyla do svého vlastnictví podle čl. VI odst. 1 pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím
písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Organizace
má k vypůjčenému majetku dále povinnost informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách
o výpůjčce, pokud si to zřizovatel vyžádá.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nejsou
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace se zřizuje od 1. 10. 2012 na dobu neurčitou

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 709 886 41
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: se doplňuje o odstavec č. 4 a č. 5:
„4. Stavba sportovního hřiště na parcele p. č. 118/3 vedená v majetku města pod inventárním číslem….“
„5. Movitý majetek pořízený při rekonstrukci školy dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny.“
Článek VI. Odstavec 2, bod 2.13 se doplňuje za slovy „nebytový prostor“ o text:
„a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5“
Článek VI. Odstavec 3 se doplňuje o bod 3. 6. a 3. 7.:
„3. 6. provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 po předchozím souhlasu zřizovatele“
„3. 7. provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 po předchozím souhlasu zřizovatele“
Článek VI. Odstavec 4 se doplňuje o bod 4.8.:
„4. 8. movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 5 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů“
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 17. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice

stránka 20

Ústřední věstník

Částka 2

b) název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
identifikační číslo: 667 411 22
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se doplňuje takto: Hlavní činnost – bez náhrady
vypouští písmeno l) – „zabezpečování účelného užívání objektu Loutkového divadla“.
Doplňková činnost – písmeno e) doplňuje o text: „a veškerých dalších součástí budov č. p. 367 a č. p. 368 zejména
svislých a vodorovných konstrukcí, střech, vchodů, schodišť, chodeb, balkonů, teras apod.“
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: bez náhrady vypouští bod 4. – „Nebytové prostory v budově Loutkového divadla,
č. p. 225 na pozemku parcela č. 1628/1 v k. ú. Kopřivnice na ul. Štefánikova
doplňuje se bod 14. v tomto znění: „Organizaci se Dodatkem č. 11 předává movitý majetek
doplňuje bod 15. v tomto znění: „Organizaci se vyřazuje z evidence majetku pódium inv. č…
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: v bodě 3. Organizace je oprávněna – se znění bodu 3.
4. vypouští a nahrazuje zněním: „pronajímat movitý majetek“.
Ostatní body zřizovací listiny zůstávají beze změn.

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 495 58 595
Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace: Vymezení majetku města Lipník nad Bečvou předaného k hospodaření příspěvkové organizaci.

MĚSTO LOUNY
oznamuje
změnu příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
zařazení do bývalého okresu: Louny
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace
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 se mění takto: Dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý, který má ve své účetní
evidenci příspěvková organizace k datu změny zřizovací listiny, se považuje za majetek svěřený. Rozsah tohoto
majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. VII.
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý
majetek nemá organizace svěřený.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, se mění takto:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona.
Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká:
nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou
zde neuvedenou. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu
stanoveném předpisy zřizovatele. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
‒ majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
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‒ pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy,
‒ vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví,
‒ pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
‒ zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
‒ dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.,
‒ informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.,
‒ při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
‒ využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících
se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv
a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
‒ řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem pravidly rady města, která v uvedené oblasti upravují vztah mezi
zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
‒ vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, pronájem nebo
výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;
‒ zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele
upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli, případně dle vnitřních norem zřizovatele.
‒ převádět výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku do investičního fondu organizace dle § 31 zákona.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o finanční neúčelový dar do výše
20 tis. Kč v jednotlivém případě; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar
určený k přímé spotřebě pro klienty jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k různým aktivitám, drobné dárky
věcné apod., v tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona, tedy jako na
majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena; děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a to aktiva pořízená:
‒ na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání,
‒ na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona a na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého,
‒ na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od
zřizovatele, zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním; pojistit majetek; nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, pokud se pro ni stane trvale nepotřebný.
V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu
majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona).
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU a dalších zahraničních institucí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou (beze změny)
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

stránka 22

Ústřední věstník

Částka 2

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
‒ provozování zařízení pro volnočasové aktivity 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, se mění takto:
Dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý, který má ve své účetní evidenci příspěvková organizace k datu
změny zřizovací listiny, se považuje za majetek svěřený. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v Čl. VII.
této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy o výpůjčce. Nemovitý
majetek nemá organizace svěřený.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, se mění takto:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona.
Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele se týká: nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou zde neuvedenou.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku
a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými
zásahy; vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace
ve svém vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny,
životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), apod.; informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení
či náhrady škody apod.; při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase
obvyklá; využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na
náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv
a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním); řídit se při nakládání
s nepotřebným majetkem pravidly rady města, která v uvedené oblasti upravují vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet
pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon
hlavní činnosti organizace;
zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření,
a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli, případně dle vnitřních norem
zřizovatele; převádět výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku do investičního fondu organizace dle
§ 31 zákona. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá
statutární orgán příspěvkové organizace. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne
jeho nabytí za svěřený majetek.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o finanční neúčelový dar do výše
20 tis. Kč v jednotlivém případě; darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar
určený k přímé spotřebě pro klienty jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k různým aktivitám, drobné dárky
věcné apod., v tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona, tedy jako na
majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena; děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a to aktiva pořízená:
‒ na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání,
‒ na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona a na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého,
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‒ na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
‒ zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
‒ zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
Pojistit majetek; nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli majetek, který příspěvková organizace nabyla do
svého vlastnictví, pokud se pro ni stane trvale nepotřebný. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona).
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU a dalších zahraničních institucí.
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 (beze změny)
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Louny
b) nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28 října
2173, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
mateřské školy, školní jídelny, školní jídelny-výdejny a školní družiny.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí školským
zákonem a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 (beze změny)

MĚSTO MLADÁ VOŽICE
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Mladá Vožice, okres Tábor
sloučení PO MŠ s PO ZŠ
identifikační číslo: 750 010 12
b) nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice
sídlo: Morávkovo náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice
identifikační číslo: 709 41 912
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává nově činnost Mateřské školy, základní školy, školní jídelny, školní družiny a školního klubu
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel jmenovaný Radou města Mladá Vožice. Ředitel jedná jejím jménem.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zastavené pozemky, objekty staveb včetně vybavení, pozemky tvořící funkční celek,
movitý majetek, nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, závazky dle nové přílohy ke zřizovací listině.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace je povinna svěřený majetek
efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o jeho ochranu a zvelebení, provádět inventarizace v souladu s právními předpisy, zřizovací listinou a pokyny zřizovatele, veškerý majetek, s výjimkou majetku získaného darem nebo
děděním, nabývá pro svého zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, pronájem bytu,
pronájem školských a ostatních potřeb pro sportovní účely a účely vzdělávání, výuky a výchovy, pronajímání
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budov, místností školy, prostor souvisejících funkčně se školou – do 30 ‒ ti dnů bez souhlasu zřizovatele, na delší
dobu jen s jeho souhlasem, výuka cizích jazyků a další odborné kurzy, organizace mimoškolních aktivit, prodej
nevyhovujících školních potřeb a učebnic.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace Mateřská škola Mladá Vožice, okres
Tábor zaniká dnem 31. 12. 2012
nástupnická příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice vzniká od 1. 1. 2013 na dobu
neurčitou

MĚSTO NYMBURK
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková
organizace
sídlo: Komenského 589, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 498 625 70
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou,
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, zejména pak ustanoveními Části
druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky
‒ příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; jeho činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného
příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
‒ příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnost, pro kterou byla
zřízena
V pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a to s ohledem na výši prostředků uvedenou
ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok. V pořizovací hodnotě nad 40.000,-Kč/ks pouze se souhlasem
zřizovatele. Darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Děděním;
bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout. Jiným
způsobem – na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
Kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření: nesmí být majetkem ručeno; může být pronajímán, a to v souladu s čl. VI., odst. 3, písm. b), bod 8); majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková
organizace bezúplatně.
Stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj;
udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti
škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost
za ztrátu vnesených věcí žáků a návštěvníků); nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele;
nakládat s movitým majetkem v pořizovací hodnotě do 1000,- Kč v celkovém objemu do 50 000,- Kč v daném kalendářním roce bez souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele, v souladu
s vnitřní směrnicí MěÚ Nymburk souladu s „Pravidly pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým
majetkem“ vydanými zřizovatelem (v platném znění); hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití
nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních odpisů (viz písm. d) tohoto článku, bod 5) a musí
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být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením; opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno
z provozních prostředků a prostředků fondů organizace ty lze použít jen se souhlasem zřizovatele.
Pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření. Pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za smluvní nájemné. Příspěvková organizace vede
o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními
předpisy. Majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině. Je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě
jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu s § 39b zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele;
‒ veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. Kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu
Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo. Při zadávání veřejných zakázek
se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem,
Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávky v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit pohledávky třetí
osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: činnosti živnosti volné:
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
Činnosti živnosti řemeslné:
‒ hostinská činnost
‒ pekařství, cukrářství
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace
sídlo: Tyršova č. p. 446, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 709 262 55
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou,
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, zejména pak ustanoveními Části
druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
‒ příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky
‒ příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
‒ v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem na výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok,
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‒ v pořizovací hodnotě nad 40.000,- Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele
‒ darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
‒ děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout
‒ jiným způsobem, na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele
Majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
Kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření:
Nesmí být majetkem ručeno; může být pronajímán, a to v souladu s čl. VI., odst. 3 písm. d) bod 8); majetek předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně.
Stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj;
udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti
škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost
za ztrátu vnesených věcí žáků a návštěvníků); nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele;
nakládat s movitým majetkem v pořizovací hodnotě do 1000,- Kč v celkovém objemu do 50 000,- Kč v daném kalendářním roce bez souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele, v souladu s „Pravidly pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem“ vydanými zřizovatelem (v platném
znění); hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele
s výjimkou účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým
zhodnocením; opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků
fondů organizace ty lze použít jen se souhlasem zřizovatele;
Pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
‒ učebny a auditorium za účelem pořádání soutěží, olympiád, kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání
odborných kurzů, školení, seminářů a vzdělávacích akcí pro žáky, učitele, veřejnost a podobně;
‒ tělocvičnu za účelem pořádání soutěží, olympiád, výměnných návštěv a dalších sportovních akcí pro děti, žáky
i veřejnost;
‒ školní kuchyně a jídelny dle dohody
‒ pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy či s reklamou určenou dětem;
‒ uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů
Pronajímat služební byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za
smluvní nájemné;
‒ příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem
o účetnictví a dalšími právními předpisy
‒ majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele,
s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině;
‒ je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39b zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele;
‒ veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. Kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu;
Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodou o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo.
Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006
Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem, Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám.
Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání
by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady
prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě je organizace
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit pohledávky třetí
osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje níže uvedené
doplňkové činnosti pro vhodné využití hospodářských možností, odbornosti zaměstnanců organizace a za účelem
dosažení zisku, který bude použit pro hlavní činnost organizace. Účetnictví související s doplňkovou činností bude
vedeno odděleně. Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět
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činnosti organizace, pouze za předpokladu, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného v čl. 2 této zřizovací listiny, a že doplňková činnost bude sledována odděleně od finančního
hospodaření organizace ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti.
Doplňkové činnosti, ke kterým je organizace oprávněna:
Činnosti živnosti volné – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
Činnosti živnosti řemeslné – hostinská činnost, pekařství, cukrářství
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Nymburk
sídlo: Palackého třída 1749/19, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 00 353 701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Městská knihovna Nymburk je základní knihovnou ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (tzv. „knihovního zákona“) v platném znění, za dodržování podmínek
rovného přístupu všech, bez rozdílu k těmto službám. Vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnost.
‒ městská knihovna buduje univerzální knihovní fondy odborné, populárně naučné a krásné literatury a dalších
dokumentů a informačních pramenů se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin
města;
‒ zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu městské knihovny, nebo prostřednictvím služeb z knihovního fondu jiné knihovny včetně zahraničních, a to i dokumentů, které mají povahu rozmnoženin, zvukového či zvukově obrazového charakteru;
‒ vydává neperiodické tiskoviny ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o vydání neperiodických publikací, ve znění
pozdějších předpisů a periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
buď sama jako vydavatel nebo pro město Nymburk jako vydavatele;
‒ plní funkci veřejného informačního místa; pořádá kulturní, vzdělávací a informační pořady;
‒ poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje přístup
k informačním zdrojům, ke kterým má knihovna přístup, pomocí elektronických zařízení (internet) a to i placeným;
‒ zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy;
‒ pořizuje, vytěžuje a zužitkovává informační databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
‒ zabezpečuje podporu zájmovým, vzdělávacím a kulturním aktivitám (např. Literární kabinet Bohumila Hrabala a Klub čtenářů Bohumila Hrabala); poskytuje reprografické služby a půjčování CD nosičů, koupě zboží
za účelem prodeje a inzertní a reklamní služby; podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou
uvedeny v Knihovním řádu.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného
příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena.
‒ v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem na výši prostředků uvedenou
ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok; v pořizovací hodnotě nad 40.000,- Kč/ks pouze se souhlasem
zřizovatele; darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; děděním
– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout;
nebo jiným způsobem, na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele;
Majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení;
Kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření: nesmí být majetkem ručeno; může být pronajímán, a to v souladu s čl. VI., odst. 3., písm. d), bod 8); majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková
organizace bezúplatně;
Stanovená práva a povinnosti k majetku předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj; udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám
vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost za ztrátu
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vnesených věcí návštěvníků); nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele; nakládat s movitým majetkem v pořizovací hodnotě do 1000,- Kč v celkovém objemu do 50 000,- v daném kalendářním roce bez
souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele, v souladu s Pravidly pro nakládání
s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem vydaným zřizovatelem (v platném znění); hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních
odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením;
opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků fondů organizace, ty lze použít
jen se souhlasem zřizovatele;
pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření:
‒ za účelem pořádání kulturních a zábavních akcí, výstav, pořádání odborných kurzů a seminářů, vzdělávacích
akcí pro odbornou i laickou veřejnost;
‒ pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů knihovny či reklamou určenou dětským
i dospělým čtenářům;
‒ uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů;
Příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem
o účetnictví a dalšími právními předpisy. Majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani
do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině. Je oprávněna přijímat dary
v peněžní i nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu s § 39b zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele.
Veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. Kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném termínu.
Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo. Při zadávání veřejných zakázek
se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem,
Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž
vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je
povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální
hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě je organizace oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit pohledávku třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se
souhlasem zřizovatele.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Nymburk
sídlo: Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 00 118 516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Městské kulturní středisko zabezpečuje v plné
šíři kulturní a společenské vyžití občanů města Nymburka.
Předmět činnosti: provoz kina; pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení v souladu se zákonem
č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění
některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací v souladu se zákonem č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zpřístupnění autorských děl veřejnosti v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to zejména činností, jako je: pořádání koncertů; pořádání divadelních představení; pořádání výstav; pořádání
přehlídek, soutěží a festivalů; a dále: pořádání poznávacích, vzdělávacích a výchovně vzdělávacích akcí; pořádání
kulturních produkcí, kulturně společenských akcí; pořádání dětských rekreačně vzdělávacích akcí; poskytování
všestranné podpory zájmovým a zájmovým uměleckým činnostem občanů a jejich sdružení; výlep plakátů, provozování a údržba výlepových ploch; materiálně technické zabezpečení kulturních a společenských akcí; poskytování služeb dle platného živnostenského oprávnění; provoz sálů v Obecním domě, Smetanova 55, Nymburk, dle
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smlouvy o výpůjčce č. S201100487; provoz Kaple sv. Jana Nepomuckého v Tyršově ulici (bez č. p.), Nymburk,
dle smlouvy o výpůjčce č. S201200277; provoz obřadní síně v čp. 449, Palackého třída, Nymburk, dle nájemní
smlouvy č. S200700044;
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu s § 27 ‒ § 37a) a § 39b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové
organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření stanovuje:
příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena: v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem na výši prostředků uvedenou ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok; v pořizovací hodnotě nad 40.000,- Kč/ks pouze se souhlasem
zřizovatele; darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; děděním,
bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout; nebo
jiným způsobem, na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele;
Majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
Kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření: nesmí být majetkem ručeno; může být pronajímán, a to v souladu s čl. VI., odst. 3, písm. d) bod 8); majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková
organizace bezúplatně.
Stanovená práva a povinnosti k majetku města předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj;
udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti
škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost
za ztrátu vnesených věcí návštěvníků); nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele; nakládat
s movitým majetkem v pořizovací hodnotě do 1 000,- Kč v celkovém objemu do 50 000,- Kč v daném kalendářním
roce bez souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele, v s „Pravidly pro nakládání
s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem“ vydaným zřizovatelem (v platném znění); hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních
odpisů (viz. písm. d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením; opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace, ty
lze použít jen se souhlasem zřizovatele;
pronajímat užívané nebytové prostory v souladu se smlouvami o výpůjčce a nájemní smlouvou: za účelem pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí; uzavírat nájemní smlouvy za účelem provozování občerstvení;
Příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem
o účetnictví a dalšími právními předpisy. Majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani
do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině. Je oprávněna přijímat dary
v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu s § 39b zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele;
‒ veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. Kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu;
Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo. Při zadávání veřejných zakázek
se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem,
Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž
vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je
povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální
hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě je organizace oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se
souhlasem zřizovatele.
f) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková
organizace
sídlo: Letců R. A. F. 1989, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 00 118 516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny a školního klubu:
‒ příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou,
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
‒ příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí školským
zákonem, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
‒ příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 119, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
‒ příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
‒ příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
‒ příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu s § 27 ‒ § 37a) a §39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové
organizaci, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření stanovuje:
Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla
zřízena.
‒ v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele, a s ohledem na výši prostředků uvedenou ve
schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok;
‒ v pořizovací hodnotě nad 40.000,- Kč/ks pouze se souhlasem zřizovatele;
‒ darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
‒ děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout;
‒ nebo jiným způsobem, na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele;
Majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení.
Kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření: majetkem nesmí být ručeno; může být pronajímán, a to v souladu s čl. VI., odst. 3., písm. d), bod 8); majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková
organizace bezúplatně;
Stanovené povinnosti a právo k majetku města předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj;
udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti
škodám vzniklým v souvislosti s provozem organizace, a to i ve vztahu ke třetím osobám (objektivní odpovědnost
za ztrátu vnesených věcí žáků a návštěvníků); nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele;
nakládat s movitým majetkem v pořizovací hodnotě do 1000,- Kč v celkovém objemu do 50 000,- v daném kalendářním roce bez souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele, v souladu s „Pravidly
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem“ vydanými zřizovatelem (v platném znění);
hodnota svěřeného majetku pro vlastní hospodářské využití nesmí poklesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou
účetních odpisů (viz písmeno d) tohoto článku, bod 5) a musí být navýšena odsouhlaseným technickým zhodnocením; opravovat a udržovat majetek; financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů
organizace, ty lze použít jen se souhlasem zřizovatele;
Pronajímat užívané nebytové prostory předané k hospodaření: učebny za účelem pořádání soutěží, olympiád,
kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kurzů, školení a seminářů, vzdělávacích akcí pro
žáky, učitele, veřejnost a podobně; tělocvičny a hřiště za účelem tréninků, pořádání soutěží, olympiád, výměnných
návštěv a dalších sportovních akcí pro děti, žáky i veřejnost; školní kuchyně a jídelny dle dohody; kiosek v přízemí

Částka 2

Ústřední věstník

stránka 31

budovy školy; pronajímat prostory pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy či s reklamou určenou dětem;
uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů; pronajímat služební
byt pouze pro zaměstnance školy, po dobu trvání jejich pracovního poměru ve škole, za smluvní nájemné.
Příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem
o účetnictví a dalšími právními předpisy. Majetek předaný k hospodaření nelze předat třetí osobě do nájmu ani
do výpůjčky bez souhlasu zřizovatele, s výjimkou stanovenou v této zřizovací listině. Je oprávněna přijímat dary
v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu s § 39b zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond
majetku – jeho použití k financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele. Veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu.
Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky, zejména ručení, dohodu o srážkách ze mzdy a jiných
příjmů, omezení převodů nemovitostí, uznání dluhů, zástavní a zadržovací právo. Při zadávání veřejných zakázek
se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem,
Městem Nymburk, a vlastní vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám. Příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž
vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je
povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré podklady prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální
hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě je organizace oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se
souhlasem zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ činnosti živnosti volné – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 Živnostenského zákona
‒ činnosti živnosti řemeslné – hostinská činnost, pekařství, cukrářství
f) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava ‒ Jih
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava – Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
sídlo: V Zálomu 1, Ostrava – Zábřeh
identifikační číslo: 600 144 780
Veškerý majetek včetně práv a závazků k tomuto dni přechází v plném rozsahu na zřizovatele.

Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 88
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: ostatní majetek v hodnotě 4 245 687,87 Kč
změnu příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
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identifikační číslo: 709 339 01
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: ostatní majetek v hodnotě 5 860 870,87 Kč
změnu příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 61
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: nemovitý majetek v hodnotě 47 313 793,32 Kč
změnu příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 340 11
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: nemovitý majetek v hodnotě 18 029 565,30 Kč
změnu příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 669 348 85
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: ostatní majetek v hodnotě 1 572 951, 38 Kč
změnu příspěvkové organizace ke dni 15. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 689 170 66
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: ostatní majetek v hodnotě 12 770 922,45 Kč

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 3 ‒ Ulita
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, se mění takto: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci
k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného
organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2011 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: dosavadní text odstavce 1 se nahrazuje textem, který
zní: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině,
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‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině;
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny;
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů;
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti
v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou;
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání
s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se dosavadní text nahrazuje textem:
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ reklamní činnost a marketing
‒ obchodní činnost
‒ hostinská činnost
‒ pronájem sportoviště
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 6
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se mění takto: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného
organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2011 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: se dosavadní text odstavce 1 nahrazuje textem, který
zní:
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině,
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č.
2 této zřizovací listiny,
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti
v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou,
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání
s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
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e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se mění takto: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci
k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného
organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2011 od jiné příspěvkové organizace, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: se dosavadní text odstavce 1 nahrazuje textem, který
zní: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině;
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině;
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č.
2 této zřizovací listiny;
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů;
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti
v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou;
‒ příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání
s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM se dosavadní
text nahrazuje textem, který zní: „Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ – rozpis nemovitého majetku
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se mění takto: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci
k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného
organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2011 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: V Čl. X se dosavadní text nahrazuje
textem, který zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho roku: dva služební byty v budově Drtinova 1a, Praha 5Smíchov;
dva služební byty v budově Na Kotlářce 1, Praha 6; služební byt v budově Lesní 210, Janské Lázně; služební
byt v budově Střelské Hoštice 100; služební byt v budově Podhradí 33, Ledeč nad Sázavou;
‒ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
‒ rekreace dětí a dospělých
‒ rekreace zaměstnanců škol a školských zařízení
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ pronájem svěřených pozemků
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
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sídlo: Praha 4, Družstevní ochoz 3
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem dvou služebních bytů v budově Družstevní ochoz 3, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
‒ organizační zajištění vzdělávacích akcí a kurzů
‒ provádění výuky v oboru výpočetní technika
‒ hostinská činnost
‒ výroba drobných betonových výrobků
‒ pronájem parkovacích ploch
‒ pronájem hřiště
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ zámečnictví, obráběčství
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ výroba instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
‒ ověřování odborné způsobilosti v elektrotechnice prováděním zkoušek podle platných právních předpisů (vyhl.
č. 50/78 Sb.)
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání školení, včetně lektorské činnosti
‒ poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
‒ pronájem 4 bytů v budově Novovysočanská 925, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
‒ výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
‒ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová
škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor, pronájem svěřených pozemků
‒ pronájem služebního bytu v budově Žižkovo náměstí 1, Praha 3, na dobu určitou jednoho roku
‒ truhlářství
‒ návrh a realizace průmyslového a užitého designu
‒ pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb, poskytování ubytovacích služeb
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 – Braník, Roškotova 4
nový název příspěvkové organizace: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího
odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání. Součástí organizace je domov mládeže a školní
knihovna, specializovaná knihovna.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
‒ ubytovací služby
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

stránka 36

Ústřední věstník

Částka 2

‒ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ fotografické služby, výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: Kožná 1/475, Praha 1, 110 01
identifikační číslo: 000 64 432
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Muzeum hlavního města Prahy je muzeem
s krajskou působností, jehož sbírka byla podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, dne 26. 9. 2002 zapsána do centrální evidence sbírek, vedené
Ministerstvem kultury, pod evidenčním číslem SHM/002-05-10/219002 a Archeologická sbírka pod evidenčním
číslem SAM/002-05-10/220002
Účelem organizace je shromažďování, odborná správa a zpracování muzejních sbírek vymezené předmětem činnosti. Předmětem činnosti organizace je:
‒ poskytování standardizovaných veřejných služeb podle § 2 odstavce 7 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona
č. 483/2004 Sb.
‒ systematické shromažďování, odborné spravování a zpracování muzejních sbírek, dokumentující vývoj společnosti a její hmotné a duchovní kultury na území hlavního města Prahy od nejstarších dob do současnosti
‒ dokumentování a zkoumání hospodářského, politického a kulturního vývoje Prahy
‒ budování muzejních expozic a pořádání výstav ze sbírek vlastních i cizích
‒ pořádání přednášek a dalších kulturně výchovných akcí odpovídajících poslání muzea
‒ vydávání a prodej neperiodických a periodických publikací, tiskovin a propagačních materiálů, souvisejících
s činností muzea
‒ provádění archeologických průzkumů před stavební činností
‒ tvorba, produkce a prodej multimediálních programů (CD ROM), týkajících se muzejních sbírek, expozic
a výstav – včetně dokumentace vývoje společnosti a její hmotné a duchovní kultury na území hl. m. Prahy od
nejstarších dob do současnosti
‒ poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům sbírek pro sbírky archeologické, historické (včetně dokladů
spolkového a veřejného života) a pro sbírky dokladů městských řemesel a živností, podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
‒ poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům
‒ provádění konzervátorských a restaurátorských prací sbírkových předmětů
‒ zajišťování funkce odborného regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
‒ propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace
‒ správa a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hlavního města Prahy a poskytování dalších služeb v souvislosti s jejich provozováním
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za
organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je uveden
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává dále organizaci k hospodaření pro
potřeby plnění jejích úkolů: movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis
je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví po
31. 12. 2011a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví. Sbírkové předměty muzejní povahy vedené organizací ve sbírkové evidenci podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka: majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace
zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině. Nakládat s movitým majetkem v rámci činnosti vymezeného v této zřizovací listině. Při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavní-
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ho města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny
v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na
dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů, s výjimkou výpůjček sbírkových předmětů, které je organizace oprávněna uzavírat na dobu nejdéle tří
let. Zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci
schváleného rozpočtu organizace, prováděné na nemovitém majetku, svěřeném touto zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
Využívat svěřený majetek účelně a hospodárně. Svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví. Svěřený
majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou či odcizením, jakož i proti
neoprávněným zásahům jiných subjektů. Využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům. Podávat příslušnému
orgánu ochrany přírody jménem hlavního města Prahy, jako vlastníka pozemku, na kterém rostou dřeviny rostoucí
mimo les, žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu logo
hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích. Na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající
z rozhodnutí ministerstva kultury ČR ze dne 13. Května 1993 čj. 5287/93 o převodu vlastnictví do majetku obce
a z rozhodnutí ministerstva kultury ČR č.j. k 11 309/93 ze dne 31. 12. 1993.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně: fotografické služby; reklamní činnost; maloobchod; zprostředkování obchodu a služeb; realitní činnost – pronájem nebytových prostor;
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pražská informační služba
sídlo: Praha 5, čp. 70, Arbesovo náměstí 4, 150 00
identifikační číslo: 00064 491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: účelem organizace je propagace hl. m. Prahy,
poskytování informací (včetně jejich shromažďování, zpracování a správy) týkajících se hl. m. Prahy a zajišťování
služeb cestovního ruchu pro hl. m. Prahu, jak v České republice, tak v zahraničí, které jsou vymezeny předmětem
činnosti. Předmětem činnosti organizace je:
‒ seznamování všemi dostupnými formami domácí i zahraniční zájemce s kulturně historickým vývojem, reáliemi, kulturním a společenským programem a památkami Prahy
‒ vytváření každoročního marketingového plánu k zajišťování propagace hl. m. Prahy a jeho realizace po jeho
schválení příslušným orgánem hl. m. Prahy
‒ sběr statistických a dalších odborných dat a informací o hl. m. Praze a jejich vyhodnocování jako základ k vytváření dlouhodobé strategie organizace pro městský marketing
‒ správa a průběžná aktualizace oficiálních turistických informačních webových stránek hl. m. Prahy, a to v češtině i v běžných cizích jazycích
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‒ provozování a zajištění chodu nejméně 4 infocenter v Praze s ohledem na průběžně sledovanou poptávku zájemců o rozsah a formu poskytování informací o hl. m. Praze
‒ pořádání přednášek a organizování vlastivědných výletů za kulturními a historickými památkami v Praze
‒ průvodcovské činnosti v památkových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy pokud nejsou zajišťovány jinými
kulturními organizacemi zřizovanými hl. m. Prahou a podle možností i v dalších památkových objektech na
území hl. m. Prahy, které nejsou ve vlastnictví, včetně kvalifikační přípravy a doškolování průvodců
‒ zajištění překladatelské, tlumočnické a průvodcovské podpory pro hl. m. Prahu při pořádání nabídkových prezentací a novinářských cest podle schváleného marketingového plánu v oblasti cestovního ruchu a dalších akcí
potřeb HMP
‒ zajištění skladování a údržby výstavních stánků hl. m. Prahy a realizace jejich využití podle potřeb hl. m. Prahy a zajištění účasti hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu a dalších obdobných akcí podle schváleného
marketingového plánu
‒ zajištění vydávání a distribuce informačně – propagačních brožur hl. m. Prahy s informacemi o hl. m. Praze
v oblasti cestovního ruchu v jednotném designu, grafické úpravě, příslušných jazykových verzích a nákladech,
a to na základě komplexního edičního plánu a harmonogramu vydávání, schváleného příslušným orgánem
hl. m. Prahy
‒ komplexní realizace aktivní podpory a propagace hlavního města Prahy k získávání akcí v oblasti kongresového turismu (MICE), včetně kandidatur na kongresy, pořádání tiskových konferencí a dalších aktivit, pozitivní
publicity hlavního města Prahy, vydávání potřebných materiálů, tvorby databáze v oblasti kongresového turismu, přímá podpora kongresových akcí po projednání s příslušnými orgány HMP
‒ zajišťování provozu Prague Film Office jako koordinačního a informačního pracoviště pro filmové a audiovizuální produkce natáčející v hlavním městě Praze
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel, kterého jmenuje a odvolává
Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka: majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace
zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině; nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu
činnosti vymezeného v této zřizovací listině; při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného
movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem
ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou,
které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny; uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného
majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez
omezení výpovědních důvodů; zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu
organizace, prováděné na nemovitém majetku, svěřeném touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na
jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
‒ využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
‒ svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
‒ svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
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‒ chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
‒ využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem Prahou
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních (webové
stránky, plakáty, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů následovně:
‒ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
‒ překladatelská a tlumočnická činnost
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
‒ vydavatelské činnosti; nakladatelství
‒ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
‒ maloobchod
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ‒ NEBUŠICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha ‒ Nebušice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Nebušice
sídlo: Nad Želivkou 598, 164 Praha 6 ‒ Nebušice
identifikační číslo: 49624539
sloučením s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola, Praha 6 – Nebušice se sídlem Nebušická
369, 164 00 Praha 6, na níž též přechází veškerý majetek a závazky sloučené organizace

MĚSTO STUDÉNKA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Studénka, okres Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: SAK Studénka, p. o.
sídlo: Studénka, Budovatelská 770, okres Nový Jičín
identifikační číslo: 661 835 61
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem příspěvkové organizace je
zajišťování kulturních, společenských, vzdělávacích a veřejných knihovnických služeb, zabezpečování tělovýchovných, sportovních, regeneračních a rekondičních činností a služeb, které slouží k uspokojování kulturních
a sportovních potřeb obyvatel a návštěvníků města Studénky.
Předmětem hlavní činnosti organizace v souladu s článkem 1 je zejména:
‒ zajišťování, pořádání a organizování kulturních a kulturně-společenských akcí včetně koncertů, divadelních
představení, výstav a dalších forem sdělování děl veřejnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, včetně pořádání kulturních produkcí a zábav
‒ zajišťování audiovizuálních představení ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby,
šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
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‒ zajišťování veřejné knihovnické a informační služby základní knihovny ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
‒ vydávání periodického tisku, zpravodaje ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zajišťování veškeré činnosti spojené s vydáním tohoto periodického tisku
‒ vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
‒ zajišťování provozu Vagonářského muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
‒ provozování městského informačního kanálu prostřednictvím TV Odra ve smyslu autorského zákona a zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě udělené licence Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
‒ zajišťování informační služby pro obyvatele a návštěvníky města
‒ spolupráce a poskytování pomoci sportovním, kulturním nebo společenským organizacím provozujícím činnost na území města Studénky a fyzickým osobám podnikajícím nebo s trvalým bydlištěm na území města
Studénky při zajišťování konaných akcí a jejich koordinace
‒ zajišťování sportovních, rekreačních, rekondičních a regeneračních aktivit v objektech a na pozemcích předaných organizaci do užívání, případně jiných prostorách v katastru města Studénky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel, kterého jmenuje a odvolává
rada města v souladu s § 102 písm. b) zákona o obcích. Ředitel je zaměstnancem organizace.
Ředitel organizace plní úkoly vedoucího organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech jménem této organizace.
Jménem organizace ředitel vystupuje tak, že k písemnému projevu vůle připojí vlastnoruční podpis a razítko organizace. Ředitel je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, závaznými ukazateli, pokyny zřizovatele a s vnitřními předpisy organizace. V nepřítomnosti ředitele jedná za organizaci ředitelem jmenovaný zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: veškerý movitý majetek a nemovitý majetek (svěřený majetek), který je vymezen
v příloze č. 1 je svěřen organizaci k hospodaření. Nebytové prostory a části pozemků, které jsou vymezeny v příloze č. 2, jsou organizaci předány do bezplatného užívání. Obě přílohy jsou nedílnou součástí zřizovací listiny. Organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném
roce, drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, a to aktiva pořízená:
‒ na základě ročního plánu výnosů a nákladů; ročním plánem výnosů a nákladů se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení
odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku na základě finančního vypořádání
‒ na základě tvorby a použití finančních fondů organizace a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při
vypořádání výsledku hospodaření roku minulého
‒ na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
Veškerý majetek získaný vlastní činností a veškerý majetek nabytý ve smyslu § 27 odst. 5 písm. b) c) a d) zákona
č. 250/2000 Sb.
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 spravuje svěřený majetek pro hlavní účel,
k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti; organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými
vlastní činností včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele; dále hospodaří s prostředky svých fondů, s přijatými peněžními dary od fyzických a právnických
osob;
organizace účelně a hospodárně nakládá se svěřeným majetkem, aby bezdůvodně nebyl snižován jeho rozsah
a hodnota;
při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele; organizace je povinna svěřený majetek udržovat a opravovat včetně periodických revizí, chránit
před poškozením a zničením, jakož i před neoprávněnými zásahy; majetková práva neuvedená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy
nemovitý majetek: organizace není oprávněna nemovitý majetek zcizovat, tj. prodat, směnit, darovat a zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny; není oprávněna svěřený nemovitý majetek vložit do majetku právnických
osob nebo fyzických osob nebo jej používat k účasti na podnikání třetích osob;
organizace je oprávněna pronajmout si nemovitý majetek na dobu delší než 6 měsíců jen s předchozím souhlasem
zřizovatele; náklady na provoz nebytových prostor a částí pozemků hradí ze svého rozpočtu
movitý majetek: organizace je oprávněna zatížit movitý majetek zástavním právem, vložit do majetku jiných osob
nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
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organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně si vypůjčit movitý majetek na dobu delší než 6 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
Jiná majetková práva: organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci svěřeného majetku; organizace
provádí odpisy odpisovaného svěřeného majetku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (zákon č.563/1991 Sb.) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 S., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (vyhláška č.
410/2009 Sb.) a dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem; odpisy ze svěřeného majetku tvoří investiční
fond, použití prostředků z investičního fondu schvaluje zřizovatel; organizace provádí inventarizaci svěřeného
majetku podle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a podle pokynů zřizovatele; v případě, že se svěřený majetek stane pro organizaci trvale neupotřebitelným, neprodleně tuto skutečnost písemně sdělí zřizovateli a dále postupuje dle jeho pokynů; organizace
není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry; přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči
jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele;
organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb; zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí darů účelově neurčených do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě; organizace
je oprávněna přijímat dary účelově neurčené v hodnotě nad 40 tis Kč v jednotlivém případě a dary účelově určené jen po předchozím souhlasu zřizovatele společného pro více právních úkonů; organizace předloží čtvrtletně
zřizovateli písemný soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele; do doby udělení
předchozího souhlasu eviduje organizace případné přijaté peněžité dary na základě přislíbených darů jako přijatou
zálohu a po udělení souhlasu zřizovatele zařadí dary jako zdroj do rezervního fondu; organizace odpovídá za škodu na svěřeném majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku požární ochrany
a životního prostředí; organizace zabezpečuje a plní povinnosti na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci u svěřeného majetku a současně určí osobu odpovědnou za plnění povinností na tomto úseku;
organizace bezodkladně hlásí zřizovateli škodu na svěřeném majetku; organizace je oprávněna sjednávat smlouvy
o nájmu a smlouvy o výpůjčce k svěřenému majetku včetně všech jejich dodatků, po předchozím souhlasu zřizovatele s výjimkou krátkodobých pronájmů do 48 hodin; všechny smlouvy musí mít písemnou podobu; organizace je
oprávněna sjednávat a podepisovat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele; všechny
smlouvy musí mít písemnou podobu; nakládá-li organizace s majetkem třetích osob, jedná tak vždy na základě
písemné smlouvy;
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje, aby organizace
vykonávala tyto okruhy doplňkové činnosti:
‒ výroba programů a zpracování zpráv pro sdělovací prostředky na zakázku
‒ hostinská činnost
‒ pořádání kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích akcí včetně jejich zprostředkování
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
Zřizovatel povoluje doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel organizace, z důvodu lepšího využití hospodářských možností a odborností zaměstnanců organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně od hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2012 na dobu neurčitou.

MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Veselí nad Moravou, okres Hodonín
b) název zanikající příspěvkové organizace: Mateřská škola Veselí nad Moravou, náměstí 24. dubna 934
sídlo: náměstí 24. dubna 934
identifikační číslo: 708 723 76
sloučení s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Veselí nad Moravou, Tyršova 714
sídlo: 698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 714
identifikační číslo: 488 475 42
veškerá práva a povinnosti zanikajícího subjektu přechází na nástupnickou příspěvkovou organizaci
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů
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‒ poskytovat všestrannou výchovnou péči dětem předškolního věku
‒ zajišťovat provoz prostor MŠ
‒ provozovat školní jídelnu-výdejnu
‒ provozovat školní jídelnu
‒ zajišťovat stravování pro děti a žáky školských organizací; umožnit stravování zaměstnancům školy
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka jedná jménem příspěvkové
organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou; k písemnému právnímu
úkonu připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace;
Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je
příspěvkové organizaci předán k hospodaření včetně vymezení majetkových práv a povinností je uvedeno ve zřizovací listině, jejíž dodatek byl schválen na 8. Zasedání Zastupitelstva města Veselí nad Moravou dne 11. 6. 2012.
Aktualizované znění zřizovací listiny nabylo platnosti od 1. 8. 2012
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ pronájem nevyužitých nebytových prostor
‒ ostatní doplňková činnost vhodná k provozování ve svěřených prostorách
‒ realizování seminářů pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických škol
‒ provozovat jiné stravovací služby za předpokladu volné kapacity, a to časově, nebo prostorově odděleně od
školního stravování (např. bývalí zaměstnanci, zaměstnanci jiných škol apod.)
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je, že nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace; oddělené
sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA
oznamuje

vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Městys Brodek u Přerova, okres Přerov
b) název příspěvkové organizace: Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 42, 751 03 Brodek u Přerova
identifikační číslo: 215 513 32
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování univerzálních knihovnických a informačních služeb, a to včetně zprostředkování komunikace
a užití veřejně přístupných a veřejně provozovaných informačních a datových sítí
‒ zajišťování a vytváření univerzálních fondů odborné a krásné literatury a dalších dokumentů a informačních
pramenů, novin a časopisů, AV medií, jejich odborné zpracování, zpřístupnění nejširší veřejnosti
‒ vytváření fondu regionální literatury
‒ zprostředkování meziknihovní výpůjční služby v souladu s platnými právními předpisy
‒ nákup a zpracování nových dokumentů
‒ reprografické služby (kopírování, skenování, tisk z tiskáren)
‒ provozování místního kina pro veřejnost a činnost s tím související
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jedná jménem příspěvkové
organizace samostatně
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 2 068 904,- Kč; movitý majetek v hodnotě 997 661,06 Kč
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat,
směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo vložit do majetku právnických osob
a může s tímto majetkem nakládat v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele; pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj, udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením a vést svěřený majetek v účetnictví;
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí; řídit se právními
předpisy a podmínkami danými zřizovací listinou; organizace nesmí bezplatně postoupit pohledávku nebo vzdát
se práva, pokud to souvisí se svěřeným majetkem; organizace je oprávněna uzavírat samostatně nájemní smlouvy
ke svěřenému nemovitému majetku a nebytovým prostorám v délce trvání do 12 měsíců, na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; organizace je oprávněna uzavírat samostatně smlouvy o výpůjčce ke
svěřenému nemovitému majetku a nebytovým prostorám na dobu neurčitou
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g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nemovitostí, bytů, a nebytových prostor
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
OBEC BEŇOV
oznamuje
změna zřizovací listiny ke dni 18. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Beňov, okres Přerov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace
sídlo: Beňov č.p. 73
identifikační číslo: 709 837 47
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel oznamuje, že si vyhradil v dodatku č. 3 zřizovací listiny ze dne 18. 10. 2012 příspěvkové organizace:
předchozí souhlas k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele dle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. a to k nabytí:
nemovitého majetku (staveb spojených se zemí pevným základem a pozemků)
‒ budova čp. 73 v obci Beňov – základní škola na st. parcele č. 57
‒ budova čp. 33 v obci Beňov – mateřská škola na st. parcele č. 67
a k nabytí pozemků – stavební parcela 57 zastavěná plocha a nádvoří; stavební parcela 67 zastavěná plocha
a nádvoří; parcela 44 zahrada; parcela 50 zahrada
OBEC CÍTOV
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: obec Cítov
b) název příspěvkové organizace: Veřejně technické služby Cítov
sídlo: Cítov 203, PSČ 277 04
identifikační číslo: 00334588
veškerý majetek, práva a závazky z pracovně právních vztahů přechází ze zrušené příspěvkové organizace na obec
Cítov jako zřizovatele ke dni 1. 1. 2013.
OBEC DOBRÁ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Dobrá, okres Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Knihovna Dobrá
nový název příspěvkové organizace: Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace
sídlo: Dobrá č. 230, 739 52
nové sídlo: Dobrá č. 230, 739 51 Dobrá
identifikační číslo: 479 997 48
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: změna ředitelky
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 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
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OBEC ZBUZANY
oznamuje
oznamuje vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Zbuzany, Na Návsi 1, 252 25 Zbuzany
zařazení do bývalého okresu: Praha-západ
b) název: Mateřská škola Zbuzany
sídlo: Ořešská 141, 252 25 Zbuzany
identifikační číslo: 72562617
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předškolní vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka MŠ
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předal veškerý majetek příspěvkové organizaci do výpůjčky
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace nemá svěřený majetek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem nemovitého majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

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

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 254, fax: 233 553 422; drobný prodej
v prodejnách SEVT, a. s. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 – Brno, Česká 14,
tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných
knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného
jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po
ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné
objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné
číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových
zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa
27. 12. 1994.

