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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
oznamuje změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název příspěvkové organizace: Ředitelství vodních cest ČR
sídlo: Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3
nové sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 67981801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 1 odrážka první se vkládají slova „pro provoz na vodních
cestách“ takto:
‒ zabezpečení výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest (dále jen „vodní cesty“)
a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro provoz na vodních cestách a pro správu a údržbu vodních cest,
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 1 odrážka druhá se vkládá slovo „provozování“ takto:
‒ zabezpečení provozování, správy, údržby a oprav součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz
na nich a pro jejich správu a údržbu,
V článku II. „Základní účel a předmět činnosti“ odst. 2 odrážka třináctá se vymazuje:
‒ zajišťování mezinárodní spolupráce ve vnitrozemské vodní dopravě, zejména v rámci mezinárodního projektu
„PLATINA“ a případně dalších navazujících iniciativ, zejména v oblasti aktivit týkajících se kapitoly „Image
vnitrozemské plavby“ Integrovaného akčního programu pro vnitrozemskou vodní dopravu NAIADES, vydaného Evropskou komisí.
a nahrazuje se:
‒ zajišťování mezinárodní spolupráce ve vnitrozemské vodní dopravě, zejména v souvislosti s vydaným Sdělením Evropské komise ve věci podpory vnitrozemské plavbě – Integrovaný akční program pro vnitrozemskou
vodní dopravu NAIADES II, a realizaci příslušných projektů.
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
oznamuje změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo dopravy
b) název příspěvkové organizace: Ředitelství vodních cest ČR
sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
identifikační číslo: 67981801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
V článku V. „Vymezení majetku“ se vymazuje odst. 2: „Příloha zřizovací listiny obsahující soupis majetku ve
vlastnictví a v nájmu České republiky ve Svobodném a Hansovním městě Hamburk ve Spolkové republice Německo se vypouští.“
Článek VIII. „Přechodná ustanovení“ se vymazuje: S majetkem nacházejícím se ve Spolkové republice Německo
na území Svobodného a Hansovního města Hamburk, s nímž byla organizační složka státu Ředitelství vodních cest
ČR příslušná hospodařit ode dne 2. října 2001 do 30. dubna 2008, je ode dne 1. května 2008 příslušné hospodařit
Ministerstvo dopravy.
S majetkem, vymezeným v příloze Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. dubna 2008 č. j. 3/2008-900-VSP/23,
přebírá Ministerstvo dopravy všechna s tím související práva a závazky, včetně těch, které vznikly přede dnem
účinnosti opatření ze dne 28. dubna 2008 č. j. 3/2008-900-VSP/23.
nahrazuje se od 1. 4. 2014 tímto zněním:
S majetkem nacházejícím se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk, s nímž byla organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR příslušná hospodařit ode dne 2. října 2001
do 30. dubna 2008, a ode dne 1. května 2008 příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy, jakožto i s dalším ma-
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jetkem ČR v tomto území, je příslušná hospodařit k 1. 4. 2014 organizační složka státu Ředitelství vodních cest
ČR. S majetkem dle odst. 1 přebírá organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR všechna s ním související
práva a závazky, včetně těch, které vznikly přede dnem účinnosti tohoto opatření.
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 PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
oznamuje
změna státní příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název státní příspěvkové organizace: Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni
nový název: Centrum sociálních služeb Hrabyně
sídlo: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně
identifikační číslo: 70630551
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zajištění sociální a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb; zajištění zdravotních služeb, poskytování služeb metodického pracoviště
zřizovatele a plnění funkce akreditovaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemcům.
Předmět hlavní a jiné činnosti:
Sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů v rozsahu registrace státní příspěvkové organizace udělené zřizovatelem, zejména základní a odborné sociální poradenství,
služby sociální péče a služby sociální prevence vykonávané ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným
znevýhodněním a osob podporujících je v přirozeném prostředí.
Zdravotní služby a vytváření podmínek pro jejich zajištění.
Výkon metodické a vzdělávací činnosti a vytváření podmínek pro jejich poskytování.
Podpora rozvoje občanské společnosti včetně hájení potřeb, práv a zájmů osob v nepříznivé životní situaci včetně
osvěty, propagace, předávání a šíření informací, spolupráce s jinými subjekty.
Další činnost potřebná pro naplnění účelu, zřízení státní příspěvkové organizace.
Jiná činnost: navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace, odbornosti jejích zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané
jinou činností organizace využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti. Jinou činností jsou tyto činnosti:
‒ výroba a dodávka tepla a teplé vody
‒ provozování hostinské a ubytovací činnosti
‒ praní prádla
‒ dodávka vody a čištění odpadních vod
‒ prodej výrobků vytvořených v rámci pořádaných odborných kurzů, školení, terapeutických a jiných vzdělávacích akcí
‒ pronájem nebytových prostor i bytových prostor, jakož i movitého majetku
‒ osobní silniční motorová doprava vlastními prostředky nad rámec potřebný pro hlavní činnost, služby v rámci
autodopravy pro jiné odběratele
‒ organizace a zajišťování vzdělávací činnosti v oblasti sociálních služeb
‒ poskytování služeb a dalších činností, jejímž důvodem je lepší využití kapacit majetku a vybavení organizace
a odbornosti zaměstnanců
Pokud tyto činnosti nejsou hlavní činností.
Organizace je v rámci výkonu jiné činnosti oprávněna požádat o vydání příslušných oprávnění vyžadovaných
k jejich výkonu, zejména živnostenského oprávnění bez předchozího souhlasu zřizovatele.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: jménem státní příspěvkové organizace činí právní úkony ředitel nebo jím pověřený zástupce v plném rozsahu statutárního orgánu nebo písemně pověření zaměstnanci organizace v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem. Organizační struktura se skládá z úseků,
oddělení a pracovních skupin.
Organizace má ke dni zřízené právo hospodaření se státním majetkem uvedeným v inventárním soupise k 30. 11.
2000. S tímto majetkem jí přísluší hospodařit i od 1. 1. 2001.
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změna státní příspěvkové organizace ke dni 16. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název státní příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně –
Chrlicích
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se mění:
Předmět hlavní a jiné činnosti:
‒ sociální služby dle rozhodnutí o registraci jednotlivých sociálních služeb v rozsahu jejich základních činností
upravených prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách
‒ komplexní léčebně preventivní péče
‒ zdravotně-ošetřovatelská a rehabilitační péče dle smlouvy se zdravotními pojišťovnami
‒ nácvik dovedností na PC a rekvalifikace PC
Jiná činnost:
Navazuje na hlavní účel organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, hmotného
vybavení organizace, odbornosti zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané doplňkovou činností
využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna podat žádost o vydání živnostenského oprávnění bez předchozího souhlasu zřizovatele.
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ výroba a prodej drobných výrobků pocházejících z terapeutické činnosti uživatelů
‒ pronájmy prostor; ubytovací služby
‒ odborné smluvní praxe pro studenty v pomáhajících profesích
‒ výroba stravy
‒ praní prádla
Organizace slouží v rámci svých specifik též jako metodické pracoviště, na kterém se ověřují připravované návrhy
legislativních změn zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky k němu v oblasti pobytových zařízení sociálních služeb pro registrovanou cílovou skupinu uživatelů. Plní úlohu testovacího pracoviště Ministerstva práce
a sociálních věcí pro praktickou aplikaci nových metod práce s uživateli. Poskytuje záchrannou síť pro mimořádné
případy nezbytného poskytnutí pobytové sociální služby v situacích, které nelze řešit standardním způsobem,
a dále odbornou, metodickou a poradenskou pomoc rodinám uživatelů.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků)
sídlo: Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1
nové sídlo: Senovážné náměstí 25, 110 06 Praha 1
identifikační číslo: 45768455
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné
péče a základní škola, Dobřichovice
nový název příspěvkové organizace: Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Dobřichovice
sídlo: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 61384810
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola Šumperk
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče,
Šumperk
sídlo: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
identifikační číslo: 00843016
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změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec
sídlo: 257 08 Načeradec 1
nové sídlo: Zámecké náměstí 1, 257 08 Načeradec
identifikační číslo: 61664642
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Býchory 152
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,
Býchory 152
sídlo: 280 02 Býchory 152
identifikační číslo: 48665771
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko, Horní Těrlicko
561
sídlo: Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko, Promenádní 561/16
sídlo: Promenádní 561/16, 735 42 Těrlicko
identifikační číslo: 62331507
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2014
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Těrlicko, Horní Těrlicko
561
sídlo organizace: Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko
nový název příspěvkové organizace: Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko
sídlo: Promenádní 561/16, 735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
identifikační číslo: 62 331 507
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 31. 10. 2013 (dodatek č. 5 zřizovací listiny)
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název příspěvkové organizace: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
sídlo: Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
identifikační číslo: 00020681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Ministerstvo zemědělství rozšiřuje stávající
znění části „Předmět činnosti“ o nový bod č. 23 ve tvaru „Provádění průběžného sledování stavu a vývoje lesních
ekosystémů“
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina beze změny.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
nové sídlo: Kounicova 16, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00637980
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změnu příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
nové sídlo: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 00559270
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo
nový název: Středisko volného času, Miroslav, okres Znojmo
nové sídlo: Kostelní 16, 671 72 Miroslav
identifikační číslo: 70285306
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace:
‒ Středisko služeb školám Znojmo - IČ: 68685246
‒ Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav – IČ: 18511775
s příspěvkovou organizací: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
identifikační číslo: 60555980 (přejímající organizace)
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změna u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
původní sídlo: 350 02 Cheb, Hradební 2,
nové sídlo 350 02 Cheb, Hradební 58/10,
identifikační číslo: 00 669 733
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 4630/59, 58601 Jihlava
identifikační číslo: 00090638
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče, prodej krve a krevních derivátů
a činnost kostní tkáňové banky.
‒ Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
a zajištění činnosti odborné knihovny.
‒ Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
‒ Organizace provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
‒ Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
‒ Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
‒ Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
‒ Pronájem věcí movitých.
‒ Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
‒ Sterilizace zdravotnických prostředků.
‒ Distribuce léčivých přípravků.
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo: Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě
identifikační číslo: 00842001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče, dopravní zdravotní služba
a prodej krve a krevních derivátů.
‒ Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
a zajištění činnosti odborné knihovny.
‒ Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
‒ Organizace provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.
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:
‒ Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
‒ Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
‒ Provozování vodovodů a kanalizací.
‒ Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
‒ Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
‒ Ubytovací služby.
‒ Pronájem věcí movitých.
‒ Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchodných a sportovních zařízení.
‒ Silniční motorová doprava.
‒ Zemní práce, terénní úpravy a podobné stavební činnosti.
‒ Masérské služby.
‒ Sterilizace zdravotnických prostředků.
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: Slovanského bratrství 710, 39301 Pelhřimov
identifikační číslo: 00511951
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče, činnost kostní tkáňové banky,
dopravní zdravotní služba a prodej krve a krevních derivátů.
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‒ Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
a zajištění činnosti odborné knihovny.
‒ Organizace provádí praní prádla a jeho opravu pro potřeby svého provozu.
‒ Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
‒ Organizace provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny.
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.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ Čištění, praní, žehlení a oprava textilu
‒ Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
‒ Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
‒ Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
‒ Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
‒ Ubytovací služby.
‒ Pronájem věcí movitých.
‒ Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
‒ Silniční motorová doprava.
‒ Sterilizace zdravotnických prostředků.
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo: Husova 2624/ , 58022 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 00179540
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče a prodej krve a krevních
derivátů, činnost kostní tkáňové banky.
‒ Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nově zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
a zajištění činnosti odborné knihovny.
‒ Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
‒ Organizace provádí praní prádla a jeho opravu pro potřeby svého provozu.
‒ Organizace provádí údržbu a servis zdravotnických prostředků a sterilizaci zdravotnických prostředků pro
potřeby svého provozu.
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:
‒ Čištění, praní, žehlení a oprava textilu
‒ Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
‒ Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
‒ Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
‒ Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
‒ Ubytovací služby.
‒ Pronájem věcí movitých.
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‒ Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
‒ Údržba a servis zdravotnických prostředků.
‒ Sterilizace zdravotnických prostředků.
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňovo náměstí 133/2, 67401 Třebíč
identifikační číslo: 00839396
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče a činnost kostní tkáňové banky.
‒ Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
a zajištění činnosti odborné knihovny.
‒ Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
‒ Organizace provádí sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.
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:
‒ Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
‒ Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
‒ Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
‒ Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
‒ Ubytovací služby.
‒ Pronájem věcí movitých.
‒ Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
‒ Sterilizace zdravotnických prostředků.
‒ Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č. p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
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 k hospodaření: mění se takto:
Do přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňují následující položky:
‒ jednotka č. 8/9 – byt o velikosti 2+1, umístěná ve 3. nadzemním podlaží v domě č. p. 8, postaveném na pozemku označeném jako st. p. č. 184 – zastavěná plocha a nádvoří, obec Žampach, katastrální území Žampach,
‒ spoluvlastnický podíl ve výši id. 115/1000 na společných částech domu č. p. 8, postaveném na pozemku označeném jako st. p. č. 184 – zastavěná plocha a nádvoří, obec Žampach, katastrální území Žampach.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
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‒ spoluvlastnický podíl ve výši id. 115/1000 k pozemku označeném jako st. p. č. 184 – zastavěná plocha a nádvoří, obec Žampach, katastrální území Žampach.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 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. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 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. 1879/12 – ovocný sad, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1879/14 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1879/15 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1879/1 – ovocný sad, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1879/13 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1879/19 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1880/5 – ostatní plocha - neplodná
půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1881/5 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1881/10 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1881/11 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1881/19 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1881/21 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 1885 – ostatní plocha – ostatní
komunikace, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 2888/5 – trvalý travní porost, obec
Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku označeném jako p. p. č. 3753 – ostatní plocha – jiná plocha,
obec Chrudim, katastrální území Chrudim, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, tj. včetně stavby vrtané
studny na pozemku p. p. č. 1879/14, venkovních úprav (oplocení, sdruženého pilíře pro osazení elektroměru
a plynoměru, přípojek inženýrských sítí).
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 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.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo na Vinohradech
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sídlo: čp. 1450, náměstí Míru 7, Praha 2, 120 00
identifikační číslo: 00064386
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: posláním organizace je umělecká a divadelní
činnost vymezená předmětem činnosti. Předmětem činnosti je:
‒ veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí, nebo pohostinskými představeními pro jiné
pořadatele v tuzemsku či zahraničí;
‒ pořádání výstav v prostorách divadla
‒ vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla;
‒ poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti;
‒ propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace;
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.
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 movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2012, jehož inventární
soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 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 a při provádění stavebních oprav
a údržby v rámci schváleného rozpočtu organizace, prováděných 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům; 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. Na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti
vyplývající z rozhodnutí ministerstva financí ČR ze dne 10. Června 1993 č. j. 124/1993 a rozhodnutí ze dne 7.
Února 1994 č. j. 124/4 417/94 o převodu vlastnictví do majetku obce. 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.
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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:
‒ reklamní činnost a marketing
‒ realitní činnost
‒ správa a údržba nemovitostí
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů
‒ prodej propagačních předmětů
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3
nový název: Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
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.
Znění názvu Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498.
Znění názvu Přílohy č. 2 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 – Klánovice, Smržovská 77
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ hostinská činnost
‒ pronájem služebního bytu v budově Postupická bez čp., Praha 4 na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, se ruší
a nově zní takto:
Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 - vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300
Znění článku X se ruší a nově zní takto:
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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově Pod Táborem 300, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
‒ organizační zajištění vzdělávacích akcí
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‒ výkon zeměměřičských činností
‒ hostinská činnost
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91
nový název: Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Praha 8, Ústavní 91
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
V Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
Znění Čl. X se ruší a nově zní takto:
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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor a reklamních ploch
‒ hostinská činnost
‒ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
‒ pronájem služebního bytu v budově Bartákova 1200/4, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
‒ výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4 se dosavadní text nahrazuje textem, který zní: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
sídlo: Roztoky 52, p. Křivoklát, 270 23
identifikační číslo: 70874387
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
‒ poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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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: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka: majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ hostinská činnost
‒ prodej dřevěných, porcelánových a keramických výrobků, textilního zboží, drobných výpěstků a zahradnických výrobků
‒ hospodářská činnost v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov se zvláštním režimem Terezín
sídlo: Terezín, Náměstí čs. armády 84, 411 55
identifikační číslo: 70875308
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou Alzheimerovou a ostatními typy
demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v domově se zvláštním režimem.
‒ poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům
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.
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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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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:
‒ koupě a prodej zboží
‒ hostinská činnost
‒ poskytování ubytování zaměstnancům a návštěvám domova
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov Svojšice
sídlo: Svojšice č. 1, 281 07
identifikační číslo: 70876720
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
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a osobám se stařeckou a ostatními typy demencí, kromě Alzheimerovy choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v domově se zvláštním režimem a poskytování chráněného bydlení.
‒ poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům
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.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
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.
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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ hostinská činnost
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.

změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
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sídlo: Horní Poustevna 40, 407 82 Dolní Poustevna
identifikační číslo: 70872686
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v chráněném bydlení, v domově pro osoby se zdravotním postižením, podpora samostatného
bydlení a poskytování sociálně terapeutických dílen.
‒ poskytování stravování klientům a závodní stravování zaměstnancům
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.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
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.
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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ ubytovací služby
‒ pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho roku na adrese Horní Poustevna č. p. 40, 407 82 Dolní
Poustevna
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‒ hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro sociální začlenění osob s postižením a pro
podporu hlavní činnosti organizace
‒ prodej výrobků sociálně terapeutických dílen
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice
sídlo: Odlochovice 1, p. Jankov, 257 03
identifikační číslo: 70875324
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v chráněném bydlení a v domově pro osoby se zdravotním postižením
‒ poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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 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 zřizovatele prováděné na nemovitém
majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty
podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
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.
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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:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor a pozemků
‒ pronájem služebních bytů na dobu určitou jednoho roku na adrese Odlochovice 21, 257 03 Jankov
‒ hostinská činnost
‒ provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
‒ specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov Maxov
sídlo: Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
identifikační číslo: 70872651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v chráněném bydlení, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním
režimem a poskytování sociálně terapeutických dílen.
‒ poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávně-
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ným 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.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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:
‒ pronájem ubytovacích prostor návštěvám domova, zejména rodinným příslušníkům klientů
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Charlotty Masarykové
sídlo: U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav, 156 00
identifikační číslo: 00874957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla od 1 roku do 3 let, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným
sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
‒ poskytování sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
‒ výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999., o sociálně – právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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
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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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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:
‒ provozování fyzioterapie
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov Zvíkovecká kytička
sídlo: Zvíkovec č. 99, 338 08 Zbiroh
identifikační číslo: 70887195
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ poskytování pobytových sociálních služeb osobám dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
‒ poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům.
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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 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 zřizovatele
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní město Prahu ve
věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci
touto zřizovací listinou;
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku 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
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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 v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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:
‒ kopírovací služby
‒ výroba prodej potravinářských výrobků
‒ ubytovací služby
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
v Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 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. odst. 1 se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní: - pronájem svěřených nebytových prostor
V Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita se dosavadní text
nahrazuje textem, který zní: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření – rozpis nemovitého majetku
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
v Čl. VIII se dosavadní text nahrazuje textem, který zní:
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. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
V příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy se dosavadní
text nahrazuje textem, který zní: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku

Částka 2

Ústřední věstník

stránka 23

změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Galerie hlavního města Prahy
Znění článku IX. odst. 3 písm. h) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo v Dlouhé
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo pod Palmovkou
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: divadlo Minor
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo na Vinohradech
Znění článku IX. odst. 3 písm. f) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo Na zábradlí
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hudební divadlo v Karlíně
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
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změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna v Praze
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 6. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 6. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Studio Ypsilon
Znění článku VI. odst. 5 bod 5. 5. se nahrazuje tímto novým textem:
5. 5. řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla
přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Švandovo divadlo na Smíchově
Znění článku IX. odst. 3 písm. f) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
Znění článku IX. odst. 3 písm. g) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Znění článku IX. odst. 3 písm. g) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská divadla pražská
Znění článku IX. odst. 3 písm. f) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
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změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Národní kulturní památka Vyšehrad
Znění článku IX. odst. 3 písm. g) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pražská informační služba
Znění článku IX. odst. 3 písm. f) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Znění článku IX. odst. 3 písm. f) se nahrazuje tímto novým textem:
‒ řídit se při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hlavního města Prahy, v aktuálním znění.

Městská část Praha 5
oznamuje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 30. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 5
zařazení do bývalého okresu: Praha
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
sídlo: Náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 70108374
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
hlavní účel: poskytování sociálních služeb občanům Prahy 5 podle zákona č. 108/2006 Sb.
předmět činnosti:
‒ organizace a poskytování služeb sociální péče v pečovatelské službě (v domácnostech občanů, v domech s pečovatelskou službou) v nepřetržitém provozu
‒ poskytování služeb sociální péče ve středisku osobní hygieny
‒ poskytování nepřetržitého provozu služeb zdravotními sestrami (domácí péče) vyplývající ze smluv uzavřených mezi poskytovateli zdravotní péče (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5) a zdravotními
pojišťovnami, podle zákona č. 48/97 Sb.
‒ provozování Linky sociální pomoci
‒ provozování domu s pečovatelskou službou na území MČ Prahy 5
‒ provozování domova pro seniory – Dům sociálních služeb Na Neklance 15
‒ odlehčovací služby v domově pro seniory
‒ provozování jeslí Na Hřebenkách 3, Praha 5 – Smíchov
‒ provozování komunitního centra
‒ sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
‒ sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
‒ sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
‒ provozování masérských, rekondičních a regeneračních služeb
‒ provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, U Královské louky 5, Praha 5, poskytující ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy (§ 62 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
‒ pedikúra a manikúra
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
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ředitel/ka, která jedná jménem organizace a podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí název funkce, své jméno a příjmení a svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
‒ movitý majetek, a to podle stavu inventarizace k 31. 12. 2000
‒ movitý majetek nakoupený po 31. 12. 2000 z rozpočtových prostředků městské části Praha 5
‒ movitý majetek pořízený z vlastní hospodářské činnosti
‒ movitý majetek Jeslí městské části Praha 5, a to podle stavu inventarizace k 31. 12. 2010
‒ movitý majetek užívaný Komunitním centrem Prádelna, a to ke stavu inventarizace k 31. 12. 2012 v budově
KC Prádelna
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
tato práva a povinnosti:
‒ majetek držet a užívat k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, pro které byla zřízena
‒ nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem mimo rámec předmětu činnosti, je – li předmětem právního úkonu samostatná
věc nebo soubor věcí (souprava) pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
‒ pronajímat movitý majetek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez omezení výpovědních důvodů
‒ organizace může bezúplatně postoupit pohledávku jiné osobě, prominout dluh či upustit od vymáhání pohledávky (vzdání se práva) a obdobně nakládat s jinými právy a majetkovými hodnotami jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
‒ Organizace je povinna řádně pečovat o majetek, který užívá a je povinna ho chránit před zničením, poškozením, ztrátou nebo zneužitím.
‒ Organizace je povinna vyžádat si předchozí souhlas zřizovatele k dispozicím (prodej, darování, likvidace, zástava) s movitým majetkem městské části Praha 5 a majetkem získaným s vlastní činnosti, či jiných zdrojů.
‒ Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvu o nájmu s právem koupě jen po předchozím souhlasu zřizovatele.
‒ Organizace není oprávněna bez souhlasu zřizovatele jí užívaný nemovitý majetek zcizovat, zastavovat, půjčovat ani nijak zatěžovat.
‒ Organizace může uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru a přebírat ručitelské závazky jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Není oprávněna převzít dluh, ani přistoupit k závazku (dluhu).
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ zprostředkování služeb ‒ v rámci této činnosti zajišťuje organizace rozvoz obědů do základních a mateřských
škol na obvodu Prahy 5
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO BLATNÁ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 24. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Blatná
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání Blatná, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 212, 388 01 Blatná
identifikační číslo: 00375951
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 hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen
majetek), uvedeným v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní
činností nebo darem, tj. i s peněžitými prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze
státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků
poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanismů.
Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:
‒ využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. K doplňkové činnosti
je oprávněna majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele
‒ pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku
‒ provádět zákonné revize a kontroly majetku
‒ provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele
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‒ umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá
‒ provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
‒ uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými v čl. III zřizovací listiny
‒ vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 1000,-- Kč včetně, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo jestliže by náklady na vymáhání pohledávky prokazatelně přesáhly její výtěžek;
u částek vyšších než 1000,- Kč se vyžaduje předchozí písemný souhlas zřizovatele
‒ při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy
Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku:
‒ využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině; nesmí majetek bez souhlasu zřizovatele
zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do majetku právnických nebo fyzických
osob zřízených nebo založených za účelem podnikání
‒ oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace
‒ zpracovat každoročně plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku
‒ provádět běžné opravy, údržbu a zajišťovat investiční potřeby majetku do 300 tis. Kč včetně DPH v jednotlivých případech, bez předchozího souhlasu zřizovatele
‒ uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu určitou, maximálně na dobu 1 roku, organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání
s majetkem obce
‒ uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu neurčitou s krátkodobou výpovědní dobou nepřesahující jeden měsíc tak, aby mohla organizace kdykoli s využitím výpovědní
doby pronájem ukončit. Organizace je přitom povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem obce.
‒ uzavírat smlouvy o výpůjčce s právnickými osobami zřizovanými a zakládanými zřizovatelem na dobu určitou, maximálně na dobu 1 roku
‒ organizace se řídí dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy zřizovatele.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
zřízení nové příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace
sídlo: Šromova 55, 643 00 Brno
identifikační číslo: 71294911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání a stravování dětí a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek – pozemky p. č. 790/23, 790/24, 790/32 790/33
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou

MĚSTO DAČICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Dačice.
zařazení do bývalého okresu: Jindřichův Hradec
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec
sídlo: Dačice, Komenského 7/V., PSČ 380 01
identifikační číslo: 75000059
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nové vymezení: Nemovitý majetek jmenovitě vymezený s oceněním v příloze č. 1
zřizovací listiny v hodnotě 22 059344,86 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel: 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 11. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Dačice.
zařazení do bývalého okresu: Jindřichův Hradec
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec
sídlo: Dačice, Boženy Němcové 213/V., PSČ 380 01
identifikační číslo: 75000041
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: Nové vymezení: Nemovitý majetek jmenovitě vymezený s oceněním v příloze č. 1
zřizovací listiny v hodnotě 31 738 937,73 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Dačice.
zařazení do bývalého okresu: Jindřichův Hradec
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Dačice
sídlo: Dačice, Bratrská 177/I., PSČ 380 01
identifikační číslo: 71006044
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: Nové vymezení: Nemovitý majetek jmenovitě vymezený s oceněním v příloze č. 1
zřizovací listiny v hodnotě 15 752 468,92 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Beze změny.

MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Františkovy Lázně, okres Cheb
b) název příspěvkové organizace: 1. Mateřská škola Františkovy Lázně
nový název: Mateřská škola Pramínky
sídlo: Česká 350, 351 01 Františkovy Lázně
identifikační číslo: 47722797
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Při své činnosti postupuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, jinými obecně závaznými právními předpisy a touto zřizovací listinou.
Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna-výdejna, která zajišťuje školní stravování dětí a stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.
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MĚSTO HOLEŠOV
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Holešov, okres Kroměříž
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko, příspěvková organizace
sídlo organizace:
nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov
identifikační číslo: 00486639
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Vymezení hlavního účelu: zabezpečení kulturních, vzdělávacích a duchovních potřeb a společenského života občanů města Holešova a jeho okolí.
Vymezení předmětu činnosti: předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy a dále kulturní a společenská činnost;
vzdělávací a kurzovní činnost; provoz veřejné knihovny včetně internetu; zabezpečení výkonu regionálních funkcí
ve středisku veřejné knihovny; vykonávání funkce muzea ve smyslu ustanovení §2 odst. 3 zákona č. 122/2000
Sb. a poskytování standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení §2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb.,
v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje do funkce a odvolává z funkce zřizovatel. Ředitel jmenuje a odvolává svého
zástupce. Ředitel plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem. Ředitel zodpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ředitel řídí organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou. Ředitel vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní
předpisy organizace. Ředitel zřizuje dle potřeby své poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění úkolů
organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek zřizovatele uvedený v příloze č. 1 této zřizovací
listiny (dále jen „svěřený majetek“). Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od
zřizovatele je ve vlastnictví zřizovatele. Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek:
darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele (viz bod 8 článku VI); děděním s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele; pořízený jiným způsobem (např. z peněžních prostředků státních dotací, z rozpočtů měst
a obcí, z prostředků evropských fondů atd.) s předchozím písemným souhlasem zřizovatele je nabýván veškerý
nemovitý majetek, DHM v hodnotě nad 40 tis. Kč a DNH nad 60 tis. Kč. Majetek nabytý organizací do vlastnictví
zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek. Veškerá oběžná aktiva získává organizace do
svého vlastnictví na základě:
ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválený zřizovatelem v průběhu
roku a na základě finančního vypořádání, tvorby a použití fondů dle § 30, §32 a §33 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a na základě přídělů do fondů schválených zřizovatelem, rozhodnutí zřizovatele k finančnímu hospodaření 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: Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku
a k majetku, který bude získán vlastní činností příspěvkové organizace, následující práva a povinnosti:
‒ majetek ve vlastnictví zřizovatele je pro organizaci nedotknutelný, lze s ním hospodařit pouze níže uvedeným
způsobem,
‒ majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
‒ organizace je povinna se o majetek řádně starat, pečovat o něj, udržovat v dobrém provozním stavu a zajišťovat
jeho opravu a údržbu, zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek,
‒ organizace je povinna chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými
zásahy, včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
‒ organizace je oprávněna majetek držet a užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a pro doplňkovou
činnost,
‒ organizace je oprávněna vyřazovat svěřený majetek pouze se souhlasem zřizovatele,
‒ organizace je povinna o veškerém majetku a závazcích vést úplnou evidenci majetku a závazků v členění na
prvotní evidenci; operativní evidenci; účetnictví; statistiku podle příslušných věcně právních předpisů a v souladu s nimi,
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‒ organizace je oprávněna pronajímat majetek jiným subjektům s tím, že výnosy z pronájmu jsou příjmem organizace (viz bod 9 téhož článku).
Veškerý majetek, pohledávky a závazky podléhají každoroční inventarizaci k 31. 12. sledovaného období. O provedení inventarizace podá příspěvková organizace zprávu v příloze k účetní závěrce za hodnocený rok. Organizace
sestavuje rozpočet výnosů a nákladů, který předkládá zřizovateli ke schválení v termínu určeném zřizovatelem.
Organizace předkládá zřizovateli ke schválení roční účetní závěrku v termínu určeném zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna s majetkem nakládat hospodárně a efektivně využívat veškeré dostupné finanční zdroje.
Projekty EU. Jestliže příspěvková organizace zvažuje podání žádosti o spolufinancování projektu z rozpočtu Evropské unie apod., je povinna o tom nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti písemně zpravit zřizovatele a informovat
jej o povinnostech k tomuto projektu se vážícím. Žádost podává s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Nepotřebný a přebytečný majetek. Příspěvková organizace je povinna přebytečný movitý majetek v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci hospodářství města; v případě nezájmu je oprávněna vyřadit tento
majetek s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; majetek se vyřazuje přednostně formou prodeje jménem
zřizovatele za ceny v čase a místě obvyklé. Výnos z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
Dary. Zřizovatel tímto dává příspěvkové organizaci předchozí souhlas k přijímání darů včetně finančních prostředků, vždy však na základě písemné smlouvy uzavřené s dárcem. Finanční dar se zařadí jako zdroj do rezervního
fondu. Organizace je povinna předložit soupis všech darů s jejich využitím přijatých za období od 1. 1. do 30. 6.
nejpozději do 15. 7. běžného roku a za období od 1. 7. do 31.12 nejpozději do 15. 1. následujícího roku.
Pronájmy. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i nemovitý) pronajímat
vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, nejedná-li se o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 1 roku; příspěvkovým organizacím zřizovaným městem a orgánům a organizačním složkám města může
tento majetek předávat do užívání na dobu určitou do 5 let formou výpůjčky, vždy na základě písemně uzavřené
smlouvy a jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné, najmout
si movitý majetek za cenu v místě a čase obvyklou na dobu určitou, nemovitý majetek pouze na dobu určitou do
1 roku, na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůjčit nemovitý nebo movitý majetek na dobu určitou do 5 let. Na dobu delší pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Organizace není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit věcným břemenem nebo jej jinak
použít k účasti na podnikání třetích osob. Není oprávněna zajišťovat závazky, nakupovat cenné papíry, nesmí
vystavovat nebo akceptovat směnky, nesmí být ručitelem, nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby. Nesmí
uzavírat smlouvy o úvěru nebo půjčce.
Pohledávky a úvěry. Organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou
jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré podklady pro odpis.
Organizace je oprávněna uzavírat dohody o zápočtu pohledávek, dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující období kalendářního roku.
Je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele. Souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Reprodukce majetku. Organizace je oprávněna realizovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby, technické
zhodnocení svěřeného majetku a investiční nákupy (dále jen „akce reprodukce majetku“) dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Města Holešova. Je oprávněna vystupovat jako veřejný zadavatel, stavebník při ohlášení
stavby, územním, stavebním, vodoprávním a kolaudačním řízení s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Pojištění a ochrana majetku. Organizace je povinna zvážit nutnost efektivního pojištění svěřeného majetku, který
nepojišťuje zřizovatel. Za ochranu majetku, výkon práv a povinností při nakládání s majetkem odpovídá statutární
orgán, který vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech organizace.
Kontrola. Zřizovatel provádí kontrolu příspěvkové organizace. Za porušení rozpočtové kázně, které je považováno
za delikt, uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu.
Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel. Organizace je povinna řídit se
při hospodaření s majetkem platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel organizaci povoluje doplňkovou činnost navazující na hlavní účel a předmět činnosti tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy:
‒ obchodní činnost v rozsahu volné živnosti
‒ reprografické práce
‒ směnárenská činnost
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‒ provozování cestovní agentury
‒ pronájem movitých a nemovitých věcí
Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro provozování doplňkové činnosti: organizace nesmí provozovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu stanoveného touto zřizovací listinou. Prostředky získané
z doplňkové činnosti použije organizace též ke zkvalitnění plnění hlavního účelu. Doplňková činnost musí být
v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti. Při provozování doplňkové podnikatelské činnosti je organizace povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k podnikání.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
ze dne 24. 10. 1991, na dobu neurčitou.
MĚSTO HORAŽĎOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Horažďovice
zařazení do bývalého okresu: Klatovy
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace
sídlo: Blatenská 310, 34101 Horažďovice
identifikační číslo: 71294929
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je
vymezen zněním § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Základní umělecká škola. Zabezpečuje závodní stravování vlastních zaměstnanců příspěvkové organizace v souladu s §33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s příslušnými prováděcími právními předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel, který řídí školu a jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: žádný majetek ve správě (nemovitý majetek ve výpůjčce, movitý majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: není svěřený majetek.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. ledna 2014 na dobu neurčitou.
MĚSTO LIBOCHOVICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Libochovice, okres Litoměřice
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Libochovice
sídlo: náměstí 5. Května 10, Libochovice
identifikační číslo: 46771174
Majetek, práva a závazky rušící se příspěvkové organizace Střední odborná škola Libochovice přechází na zřizovatele – Město Libochovice.
MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 17. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
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sídlo: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 495 58 595
Dodatkem č. 3 se mění:
‒ v článku II. se ruší v předmětu hlavní činnosti příspěvkové organizace písmeno f)
‒ v článku VI. bod 6) se doplňují písmena d) a e), která znějí: d) hostinská činnost; e) prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin.
změnu příspěvkové organizace ke dni 18. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
Dodatkem č. 7 se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Soupis nemovitého a movitého
majetku předávaného k hospodaření.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Olomouc
b) název příspěvkové organizace: Divadlo hudby Olomouc
sídlo: Denisova 47, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 00561878

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: nemovitý majetek v hodnotě 9 432 175,30 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 10 130 170,41 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 10 135 758,41 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 15 179 288,61 Kč a nemovitý majetek v hodnotě
194 128 221,10 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 5 161 107,30 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 40 758 772,42 Kč.
MĚSTO PACOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov
sídlo: Za Branou 1184, 395 01 Pacov
identifikační číslo: 75000482 (zanikající organizace)
s příspěvkovou organizací: Základní škola Pacov, nám. Svobody 321, okres Pelhřimov
sídlo: nám. Svobody 321, 395 01 Pacov (nástupnická organizace)
identifikační číslo: 75000474
nový název organizace: Základní škola Pacov
sídlo: nám. Svobody 321, 395 01 Pacov
identifikační číslo: 75000474
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov včetně práv
a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Základní škola Pacov,
nám. Svobody 321, okres Pelhřimov jako organizaci přejímající. K datu sloučení dojde ke změně názvu přejímající
organizace na Základní škola Pacov.
MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Sokolov
sídlo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 70865949
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje univerzální knihovní fond prostřednictvím knihovnických a informačních služeb, bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, vzdělanostním či věkovém. Knihovnické, informační
a reprografické služby poskytuje v půjčovně pro dospělé, ve studovně, v půjčovně pro děti a v čítárně. Knihovna
buduje fond regionální literatury a tiskovin a zpřístupňuje jej veřejnosti. Shromažďuje, zpracovává, uchovává
a poskytuje informací o městě a regionu. Buduje interní databáze a využívá externí informační databáze. Účastní
se budování společných databází a výměny dat s dalšími knihovnami. V případě potřeby využívá meziknihovních
služeb (výpůjčních, bibliografických, informačních a reprografických). Zajišťuje přístup k informacím bez ohledu
na místo jejich vzniku, využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a informační zdroje včetně zdrojů
přístupných prostřednictvím sítě Internet. Pořádá exkurze, přednášky, besedy, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny. Na základě písemné smlouvy o přenesení regionálních funkcí, uzavřené
dle § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi Městskou knihovnou Sokolov a Krajskou knihovnou Karlovy Vary, plní regionální funkce
pro městské a místní knihovny regionu. Knihovna vydává tematické publikace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 1 této zřizovací listiny.
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Vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena, je uvedeno v příloze č. 2 - Pravidla pro správu majetku ze dne 4. 1. 2010, která je nedílnou součástí
této zřizovací listiny.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ Velkoobchod a maloobchod
V ostatních bodech beze změny.

MĚSTO TŘINEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace
sídlo: ul. Nerudova 313, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 70983782
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dodatkem č. 7 ke zřizovací listině se příloha č. 1 upravuje takto:
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se zvyšuje o 45.975 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: se nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
nový název organizace: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 75150131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: původní znění čl. III.
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování zájmového vzdělávání se zaměřením na různé oblasti zájmového vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Součástí
předmětu činnosti je pořádání soutěží a přehlídek na úrovni místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní.
Nové znění čl. III.
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je:
‒ poskytování zájmového vzdělávání se zaměřením na různé oblasti zájmového vzdělávání. Součástí činnosti je
pořádání soutěží a přehlídek na úrovni místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní. Předmět činnosti
zájmového vzdělávání je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění.
‒ zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkování
informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajištění koordinace podpůrných činností pro školy
a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí. Předmět činnosti dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení je vymezen § 115 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném
znění.
V ostatních bodech beze změny.
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OBEC KUJAVY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) název zřizovatele: Obec Kujavy, zařazení do okresu – Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kujavy okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 742 44 Kujavy 86
identifikační číslo: 75027682
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního vzdělávání.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Organizaci zastupuje ředitel. Ředitel
organizace je oprávněn jednat za organizaci samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje zástupce ředitele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, které se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití.
Movitý majetek:
Samostatné movité věci, soubory movitých věcí
21 839,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
108 015,20 Kč
Majetek v operativní evidenci
193 269,85 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizace umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými
z rozpočtu zřizovatele, s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s peněžními
dary poskytnutými fyzickými a právnickými osobami, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.
Organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele a užívá k plnění účelu a předmětu své
činnosti svěřený movitý majetek. Není oprávněna svěřený majetek vypůjčit, převádět na třetí osoby, pronajímat,
tímto majetkem zajišťovat závazky třetích osob, ani jej vložit do jiné organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Pronájem nebytových prostor.
Vzdělávací kurzy
Publikační činnost
Organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2006
a) název zřizovatele: Obec Kujavy, zařazení do okresu – Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 742 44 Kujavy 86
identifikační číslo: 75027682
Tato organizace vznikla sloučením Mateřské školy Kujavy okres Nový Jičín, příspěvkové organizace se Základní
školou Kujavy okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Od 1. 9. 2006 má nový název jak výše uvedeno.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem organizace je vzdělávání
a výchova žáků v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního a předškolního vzdělávání.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, které se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Majetek zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola Kujavy okres Nový Jičín, příspěvková organizace přechází na přejímající organizaci Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín,
příspěvková organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizace 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 příspěvkové organizaci ke dni 1. 10. 2009
a) název zřizovatele: Obec Kujavy, zařazení do okresu – Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
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sídlo: 742 44 Kujavy 86
identifikační číslo: 75027682
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, které se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití.
Příspěvková organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele. Je povinna využívat tento
majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením,
odcizením nebo zneužitím. Nabývat nemovitý majetek je oprávněna pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
Je oprávněna pronajímat nemovitý majetek v souladu s platnými právními předpisy po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.
Majetek movitý včetně zásob, závazky, pohledávky, atd., který má příspěvková organizace ke dni nabytí účinnosti
tohoto dodatku ve správě, se považuje za majetek předaný této příspěvkové organizaci k hospodaření ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
vymezení majetkových práv, jež organizace umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
‒ je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti, k němuž byla zřízena,
‒ je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést jej ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu s příslušnými právními předpisy a schváleným odpisovým plánem,
‒ je povinna o svěřený majetek pečovat, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o další rozvoj a zvelebení,
‒ je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím i před neoprávněnými zásahy,
‒ je povinna svěřený majetek řádně a efektivně pojistit,
‒ je povinna řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, zajistit, aby
nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku pohledávek,
‒ je oprávněna pronajímat movitý majetek nebo poskytnou do výpůjčky za cenu, která je v daném místě a čase
obvyklá
a informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření,
‒ za ochranu majetku a výkon práv a povinností při nakládání s majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové
organizace. Ředitel vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem a stanoví
okruh financí, s jejich výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech organizace,
‒ dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s finančním hospodařením příspěvkových organizací.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

změnu příspěvkové organizaci ke dni 1. 3. 2014
a) název zřizovatele: Obec Kujavy, zařazení do okresu – Nový Jičín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kujavy, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 742 44 Kujavy 86
identifikační číslo: 75027682
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účely a předměty činností základní
školy, mateřské školy, školní jídelny – výdejny a školní družiny jsou vymezeny v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení a odvolává starosta obce Kujavy.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, které se příspěvkové organizaci předá do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
Příspěvková organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele. Je povinna využívat tento
majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením,
odcizením nebo zneužitím.
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Majetek movitý včetně zásob, závazky, pohledávky, atd., který má příspěvková organizace ke dni nabytí účinnosti
tohoto dodatku ve správě, se považuje za majetek předaný této příspěvkové organizaci k hospodaření ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizace umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Obecná ustanovení:
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. Příspěvková organizace je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, zajistit,
aby nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku pohledávky.
Příspěvková organizace je oprávněna prominout nebo odepsat pohledávku pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Není oprávněna postupovat pohledávky dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele.
Příspěvková 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 ust. § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková 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:
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený 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.
Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout svěřený nemovitý majetek v souladu s platnými právními předpisy po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
Movitý majetek:
Příspěvková organizace je oprávněna pronajímat movitý majetek nebo poskytnout do výpůjčky za cenu, která je
v daném místě a čase obvyklá a informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce
a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření.
Příspěvková 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.
Jiná majetková práva:
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
‒ Bezúplatným převodem od zřizovatele.
‒ Darem s předchozím souhlasem zřizovatele. Předchozí souhlas není vyžadován pro peněžité dary účelově neurčené do výše 5.000 Kč.
‒ Děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.
‒ Jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Obory činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí)
‒ Hostinská činnost
‒ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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OBEC NOVÉ DVORY
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2013
a) úplný název zřizovatele: obec Nové Dvory, okres Kutná Hora
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora
sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Nové Dvory, 285 31
identifikační číslo: 70989052
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní činností Základní školy a Mateřské
školy Nové Dvory, okres Kutná Hora (dále jen škola) je vzdělávání, výchova dětí předškolního a školního věku,
dále poskytování stravování těmto dětem a poskytování závodního stravování zaměstnancům školy. Ve všech činnostech se řídí platnými předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem školy je ředitel,
jmenovaný a odvolávaný zřizovatelem s předchozím souhlasem krajského úřadu. Ředitel školu řídí, plní úkoly
vedoucího organizace a jedná ve všech záležitostech školy. Jeho základní pravomoci jsou citovány v § 3 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn uzavírat
smluvní vztahy dle zákonů a platných předpisů. Způsob jednání za příspěvkovou organizaci: Ředitel školy jedná ve
všech záležitostech školy samostatně. Podepisuje se tak, že ke svému jménu připojí funkci a název organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Obec Nové Dvory předává příspěvkové organizaci do výpůjčky nemovitý majetek
v katastrálním území Nové Dvory, okres Kutná Hora:
‒ budova základní školy čp. 1 s pozemkem p. č. 492, mimo část sloužící jako truhlárna, klubovna vodáků a byt
v 1. Poschodí
‒ budova mateřské školy čp. 260 včetně školní jídelny, pozemek č. 33/1 a pozemek č. 33/3 (mimo byt)
Tento majetek nepovede příspěvková organizace v aktivech, nebude vytvářet účetní odpisy. Inventarizovat tento
majetek bude zřizovatel. Majetek bude příspěvková organizace evidovat v podrozvahové evidenci. Příspěvková organizace bude provádět drobné opravy tohoto nemovitého majetku v rozsahu uvedeném v Nařízení vlády
č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník §5 odst. 2 až 5 z prostředků poskytnutých zřizovatelem.
Obec Nové Dvory předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) majetek ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písmena e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dále jen zákon) a majetek, který příspěvková organizace nabyla pro svého zřizovatele podle ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 27 odst. 4, který je uveden v příloze č. 1. Tato
příloha č. 1 je nedílnou součástí zřizovací listiny.
Majetek uvedený v bodě 2) bude příspěvková organizace:
‒ evidovat v aktivech rozvahy
‒ vytvářet účetní odpisy
‒ inventarizovat, v souladu se zákonem o účetnictví
‒ likvidovat se souhlasem zřizovatele
f) vymezení majetkových práv, jež organizace umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Předaný majetek musí být příspěvkovou organizací využíván v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písmena f) zákona č. 250/2000 Sb., účelně, hospodárně a pouze k výkonu činností stanovených touto zřizovací listinou. Příspěvková organizace jej nesmí zcizit ani zatížit zástavním právem. Veškeré opravy i drobnou údržbu tohoto majetku
bude organizace provádět z prostředků poskytnutých zřizovatelem jako součást příspěvku.
Majetek získaný vlastní činností bude evidován na příslušných majetkových účtech příspěvkové organizace podle
klasifikace platné účtové osnovy. Majetek získaný vlastní činností, podléhající odpisům v souladu s ustanovením
zákona o účetnictví, bude odepisován podle odpisového plánu příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je povinna provádět inventarizaci veškerého majetku v souladu s ustanovením zákona
o účetnictví a předat ji zřizovateli nejpozději do 31. Března následujícího roku po inventarizaci.
Finanční zdroje příspěvkové organizace tvoří: dotace a příspěvky ze státního rozpočtu; dotace a příspěvky zřizovatele; jiné zdroje;
Zřizovatel kontroluje hospodaření s poskytnutým majetkem.
Škola je povinna při svém hospodaření dodržovat příslušné právní předpisy, především zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 505/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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OBEC PÍSKOVÁ LHOTA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 2. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: obec Písková Lhota, okres Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola CIPÍSKOVÁ
sídlo: Písková Lhota, Spojovací 42, 290 01
identifikační číslo: 71295101
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Mateřská škola CIPÍSKOVÁ byla nadepsaným zřizovatelem zřízena s dalšími souvisejícími i provádějícími předpisy, za účelem poskytování předškolního
vzdělávání a vykonávání s ním souvisejících činností k rozvíjení dovedností a schopností dětí ji navštěvujících,
a to rovněž podle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů tento zákon provádějících.
Předškolní vzdělávání je zaměřeno na rozvoj osobnosti dítěte po stránce rozumové i tělesné a citové a jeho cílem je
i osvojení základních pravidel a základních životních hodnot dětí, přičemž navazuje na výchovu dětí v rodinách.
Mateřská škola při provádění činností k naplnění svého základního účelu vyrovnává nerovnoměrnosti ve vývoji
dětí před vstupem do základní školy a napomáhá je tak připravit na další pokračování ve vzdělávání.
Do činností mateřské školy, které vedou k naplnění jejího hlavního účelu, patří i zajištění školního stravování
dětí.
Školní jídelny jako zařízení školního a závodního stravování poskytuje na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a předpisů tento zákon provádějících, především dětem z mateřské školy školní stravování
a zaměstnancům školy závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem školy je ředitel,
kterého jmenuje a odvolává z jeho funkce zřizovatel s tím, odvoláním z funkce pracovní poměr ředitelky ke škole
nezaniká. Ředitel za školu jedná, a to bez omezení ve všech věcech, které se jí týkají a navenek za ni vystupuje tak,
že k úplnému názvu školy – příspěvkové organizace napsanému, vytištěnému nebo otištěnému připojí označení
své pracovní funkce a svůj vlastnoruční nebo elektronický podpis. V případě nepřítomnosti ředitele za ni jedná jím
jmenovaný zástupce, který navenek za školu vystupuje obdobně, když k úplnému názvu školy – příspěvkové organizace, napsanému, vytištěnému nebo otištěnému připojí rovněž označení své pracovní funkce a svůj vlastnoruční
nebo elektronický podpis. Ředitel se při výkonu své funkce řídí především touto zřizovací listinou a zákonem č.
561/2004 Sb. – školským zákonem ve znění pozdějších předpisů, který stanoví jeho práva a povinnosti jako statutárního orgánu školy především v ustanovení § 164 a 165 a také jako subjektu, který opět v rozsahu vymezeném
zákonem v citovaném ustanovení § 165 rozhoduje i o právech a povinnostech v oblasti státní správy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Základní zásadou platnou pro nabývání majetku školou je to, že škola jako příspěvková organizace může nabývat majetek do svého vlastnictví jen zcela výjimečně a jen způsoby uvedenými v této
zřizovací listině, jejichž změna je možná výlučně rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatel pro plnění především hlavního účelu existence školy ve formě příspěvkové organizace předal škole
k hospodaření a užívání nemovitý majetek, a to:
‒ levá samostatná část budovy č. p. 42 postavené na pozemku st. 128
‒ pozemek p. č. 1580 o výměře 440 m2
‒ pozemek st. 128 o výměře 531 m
vše v k. ú. Písková Lhota u Poděbrad obec Písková Lhota, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk s tím, že další specifikace tohoto nemovitého majetku je provedena podle
příslušných listů vlastnictví a je uložena v jednom vyhotovení u zřizovatele a jedenkrát také ve škole.
Nemovitý majetek vymezený v odst. 2 tohoto článku a užívaný školou je a zůstane ve vlastnictví zřizovatele. Zřizovatel tímto dává příspěvkové organizaci výslovný souhlas k jeho odepisování dle schváleného odpisového plánu. Zřizovatel k plnění především hlavního účelu školy uvedené v této zřizovací listině a k plnění i jejích dalších
činností předal při jejím zřízení do užívání a k hospodaření škole majetek, který tvořil vybavení škole svěřených
nemovitých objektů, jakož i další movitý majetek podle inventárních seznamů dlouhodobého hmotného majetku
a drobného dlouhodobého hmotného majetku, které jsou uloženy u zřizovatele a jsou každoročně ke dni 31. 12.
aktualizovány podle skutečného stavu. Takto určený majetek sestávající z movitých věcí a svěřený zřizovatelem
škole do užívání je a zůstane ve vlastnictví zřizovatele, je školou veden v účetnictví podle platných právních předpisů a v případech kdy se odepisuje, je školou také odepisován. Veškerý majetek, který byl zřizovatelem škole
svěřen do užívání a hospodaření, je ve vlastnictví zřizovatele. Jakýkoliv další majetek, mimo případy stanovené
v této zřizovací listině, je nabýván do vlastnictví zřizovatele a okamžikem nabytí se nový majetek považuje za
majetek svěřený škole do jejího užívání. Nabývání majetku s hodnotou 50.000,- Kč včetně DPH a větší bez ohledu
na formu nabytí, vyjma případu uvedeného v odstavci 7 tohoto článku listiny, je možné jen na základě souhlasu
zřizovatele s tím, že k nabývání dlouhodobého hmotného majetku potřebuje škola předchozí souhlas zřizovatele
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vyjádřený v písemné formě. Zřizovatel uděluje škole svůj souhlas k nabytí majetku formou účelově neurčeného
peněžitého daru anebo jako součást postupu v konkrétních případech fyzických osob podle ustanovení §§ 307
a 309 trestního řádu s tím, že takto získané peníze nabývá škola do svého vlastnictví. Přehled o takto získaných
finančních prostředcích a způsobu jejich použití předloží škola zřizovateli do 1. 2. Běžného roku za období předcházejícího kalendářního roku. Škola potřebuje souhlas zřizovatele k nabytí majetku, jestliže se má jednat o dar,
sponzorský dar nebo dědění jiných nemovitých věcí s výjimkou případů uvedených v odst. 7 tohoto článku listiny,
a to pod sankcí neplatnosti takového úkonu. Takto získaný majetek do svého vlastnictví nabývá zřizovatel a tato
skutečnost musí být uvedena ve smlouvě nebo jiném dokumentu, kterým je majetek nabýván. V souvislosti s těmito dary předloží příspěvková organizace k naplnění ustanovení §39b zákona č. 250/2000 Sb. vždy k poslednímu
dni čtvrtletí na jednání rady 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 zaúčtuje v souladu s platnými právními předpisy. V případě
nesouhlasu se vrátí poskytovateli.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Škola je povinna hospodařit s majetkem poskytnutým jí zřizovatelem řádně a v souladu se stanoveným účelem,
k němuž byla zřízena a podle v době vydání této zřizovací listiny platných právních předpisů, takže především
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, především zákona č. 477/2008 Sb. a podle této zřizovací listiny.
Řádným hospodařením se svěřeným majetkem se rozumí provádění jeho údržby, běžných oprav a zabezpečování
jeho provozu včetně revizí ve lhůtách stanovených právními předpisy u vyhrazených technických zařízení.
Škola je oprávněna zřizovatelem svěřený majetek hospodárně a účelně využívat k plnění účelu, pro který byla
zřízena a k činnostem, které splněním tohoto účelu souvisejí. Škola je oprávněna a současně povinna zřizovatelem
svěřený a jí užívaný majetek opravovat a udržovat v jednotlivých případech, a to až do výše 100 000,- Kč včetně
DPH, v případech kdy by byl takto stanovený finanční limit měl být překročen, je povinna tak učinit jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Škola není oprávněna movitý nebo nemovitý majetek, který jí byl zřizovatelem svěřen k užívání a hospodaření
prodávat, ručit jím nebo jej použít jako zástavu, pokud k takovému právnímu úkonu nezískala předchozí písemný
souhlas zřizovatele a stejně tak potřebuje předchozí písemný souhlas zřizovatele k tomu, aby dlouhodobý majetek
zřizovatele přenechala do užívání třetí osobě.
Pronájem nemovitého majetku, který škola nemůže využít k plnění účelu, k němuž byla zřízena a ke svému předmětu
činnosti, může škola na základě platného právního předpisu (v době vydání této zřizovací listiny je platným zákon č.
116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) sjednat jen tehdy, jestliže získala předchozí písemný souhlas zřizovatele,
který v něm také určí podmínky, za nichž se tak může stát včetně doby trvání smlouvy, jejichž dodržení školou je pod
sankcí neplatnosti takových ujednání. Obdobně je škola povinna postupovat v případě výpůjček, které ale sjednává
zcela výjimečně, protože podmínky výpůjčky jsou upraveny občanským zákoníkem a jsou ze zákona bezplatné.
Škola je povinna drobný dlouhodobý hmotný majetek, který již nemůže využít k plnění svého účelu nabídnout
elektronickou nebo písemnou formou zřizovateli. Teprve když ani zřizovatel uvedený majetek neupotřebí a tuto
skutečnost rovněž elektronickou nebo písemnou formou škole oznámí, je škola oprávněna tento majetek prodat
třetí osobě. Odpovědnost za nakládání s majetkem, který je ve vlastnictví školy, jakož i s majetkem, ke kterému
zřizovatel škole poskytl právo hospodaření tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy i statutem školy,
nese ředitel školy.
Další nakládání s majetkem, ke kterému má škola právo užívání a hospodaření, a to včetně nakládání s nebytovými
prostorami školy, je upraveno vnitřními předpisy – směrnicemi města, které jsou škole známy a může být podrobně
upraveno i dalšími předpisy vydanými zřizovatelem.
Zřizovatel poskytuje škole příspěvek na její provoz podle předem stanovených, škole známých a předem hodnotitelných nebo měřitelných ukazatelů, podle nichž je možno stanovit rozhodná kritéria a ukazatele potřeb školy.
Škola hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s finančními prostředky získanými
vlastní doplňkovou činností a s finančními prostředky svých fondů, jakož i s finančními prostředky získanými darem
a sponzoringem od fyzických osob anebo jako součást postupu v konkrétních případech fyzických osob podle ustanovení §§ 307 a 309 trestního řádu s tím, že k tomuto nabytí finančních prostředků nepotřebuje předchozí souhlas svého
zřizovatele, který ji ale zavazuje k tomu, že je povinna výnosy z doplňkové činnosti a finanční prostředky získané
zde uvedeným způsobem, použít jen pro výkon své hlavní činnosti a k financování provozu a rozvoje své doplňkové
činnosti, pokud jí zřizovatel výslovně písemně předem nepovolí jiné využití těchto finančních prostředků.
Zřizovatel touto listinou výslovně stanoví, že nabytí majetku, tedy i finančních prostředků, přímo do vlastnictví
školy může být jen výjimečné, a to jen způsoby uvedenými v odst. 12 tohoto článku a jen za předpokladu, že takto
nabyté vlastnictví přímo ani nepřímo nevyžaduje žádné další financování jakýchkoliv nákladů školy s tím spojených z rozpočtu zřizovatele.
V případě zadávání veřejných zakázek v souvislosti se svojí činností je škola povinna řídit se právním předpisem
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toto zadávání veřejných zakázek upravujících. V době vydání této zřizovací listiny jím je zákon č. 137/2006 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice obce Písková Lhota.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: vedle hlavního účelu, pro který byla
zřízena, provádí Mateřská škola CIPÍSKOVÁ také doplňkovou činnost, kterou její zřizovatel v dále uvedených
oblastech a rozsahu s tím, že vedle ustanovení této zřizovací listiny musí být školou dodržovány i všechny platné
právní předpisy.
Doplňkovou činností školy jsou především tyto činnosti:
‒ poskytování závodního stravování pro zaměstnance školy a školských zařízení zřizovaných městem, bývalým
zaměstnancům, kteří jsou v důchodu a popřípadě i zaměstnancům dalších organizací, pokud s nimi se souhlasem zřizovatele uzavře smlouvu o závodním stravování, a to podle ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, ubytování a stravování osob stojících mimo školu, a to za úplatu.
‒ uzavírání dohod o užívání majetku obce Písková Lhota, a to včetně pronájmu nebytových prostor v budově
školy, pokud tyto prostory nevyužije k naplnění účelu, ke kterému byla zřízena, a to při dodržení omezení zřizovatelem stanovených.
‒ provádění praní a žehlení prádla
‒ poskytuje prostor a místa ke zřízení předem projednané reklamy, i pokud jde o její obsah.
Zřizovatel umožňuje škole provádění doplňkové činnosti při plnění dále uvedených a jím stanovených podmínek.
Povolená doplňková činnost nesmí být provozována na úkor základního účelu stanoveného touto zřizovací listinou
a nesmí být ztrátovou. Doplňková činnost musí být v účetnictví, pokud jde jak o náklady, tak i o výnosy, sledována
odděleně od hlavní činnosti. Ředitel školy zpracuje směrnice pro realizaci doplňkové činnosti a tyto předloží zřizovateli ke schválení. Náklady na provádění doplňkové činnosti škola hradí z příjmů dosažených především touto
činností, výnosy je oprávněna použít pro svoji potřebu, jednak k plnění svého hlavního účelu a také k financování
nákladů vznikajících při provádění doplňkové činnosti. Zřizovatel je oprávněn stanovit škole další podmínky pro
provozování její doplňkové činnosti. Vyjmenované doplňkové činnosti nejsou absolutním výčtem a zřizovatel
umožní škole provádění i další doplňkové činnosti, ale jen s předchozím písemným souhlasem.
OBEC ŘEPICE
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013
a) úplný název zřizovatele: obec Řepice, okres Strakonice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Řepice
sídlo: Řepice 1, 386 01 Strakonice
identifikační číslo: 01915886
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Příspěvkové organizaci se dle smlouvy o výpůjčce předává dlouhodobý majetek. Nemovitý majetek je využíván
bezúplatně příspěvkovou organizací na základě usnesení zastupitelstva obce smlouvou o výpůjčce.
‒ Hmotný dlouhodobý majetek nad 40.000,- taktéž na základě smlouvy o výpůjčce.
‒ Drobný hmotný i nehmotný majetek se předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nesmí svěřený majetek a majetek ve výpůjčce prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny. Příspěvková organizace má k majetku ve výpůjčce a ke svěřenému majetku
tyto povinnosti:
‒ majetek hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu, k němuž byla zřízena
‒ pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením
nebo neoprávněnými zásahy
‒ spolupracovat se zřizovatelem při hlášení pojistných událostí
‒ zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
‒ dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí apod.
‒ podílet se dle pokynů zřizovatele na inventarizaci majetku ve výpůjčce
Příspěvková organizace má k majetku ve výpůjčce a ke svěřenému majetku tato práva:
‒ vlastním jménem pronajmout majetek maximálně na dobu 30 ti dnů a pronájem majetku nesmí ohrozit hlavní
činnost organizace
‒ majetek ve výpůjčce dále nesmí být půjčován třetí osobě
Příspěvková organizace může nabývat do vlastnictví zřizovatele pouze movitý majetek do 40.000,- v jednom případě a dnem nabytí se považuje tento majetek za svěřený.
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VĚSTNÍKŮ A ZPRAVODAJŮ

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2014 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

Ústřední věstník ČR

6krát ročně

400 Kč

Věstník Ministerstva zemědělství

3krát ročně

200 Kč

Věstník Ministerstva zdravotnictví

10krát ročně

1500 Kč

Cenový věstník Ministerstva financí

14krát ročně

1400 Kč

6krát ročně

600 Kč

12krát ročně

500 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

www.sevt.cz
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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
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 254, 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.

