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MINISTERSTVO DOPRAVY
oznamuje
Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 2. února 2009, podle § 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů o pověření (zmocnění) k podepisování
rozhodnutí a převodech majetku státních organizací a organizačních složek státu v působnosti Ministerstva dopravy
ve věcech souvisejících s privatizací, k podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku a jejich změn, k jednání se
státními orgány v otázkách s těmito věcmi souvisejících a k nakládání s majetkem České republiky podle § 19 zákona
č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K zabezpečení výše uvedené působnosti Ministerstva dopravy:
I.
Pověřuji
Mgr. Bočka Romana, MBA, rodné číslo 690726/3979, vrchního ředitele úseku ekonomiky a ICT.
Ing. Magdalenu Faltýskovou, rodné číslo 635123/0314, ředitelku odboru ﬁnancí a ekonomiky
k podepisování:
a) rozhodnutí o vynětí majetku a jeho převodu na Ministerstvo ﬁnancí dle § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
b) rozhodnutí o zrušení státních podniků, založených dle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku,
c) změn zřizovacích listin státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu,
d) k podepisování schvalovacích doložek ke smlouvám dle Opatření minstra dopravy a spojů ze dne 9. července 2002
č.j. 340/02-410-PRIV, jímž si Ministerstvo dopravy a spojů vyhradilo schvalování právních úkonů při nakládání
s majetkem státu dle § 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5, § 32 a § 36 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
e) návrhů na zápisy státních podniků a jiných státních organizací, jejich změn a výmazů v obchodních rejstřících
u příslušných soudů,
f) změn zakládacích listin státních podniků, založených dle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku,
g) všech podání v souvislosti s privatizací majetku státu u katastrálních úřadů a soudů všech stupňů,
h) schvalovacích doložek ke smlouvám o změně příslušnosti hospodaření mezi organizačními složkami státu, státními
podniky a jinými státními organizacemi ve smyslu § 19 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
g) schvalovacích doložek ke smlouvám při nakládání s majetkem státu s právem hospodařit dle § 2 odst. 2 zákona
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Opatření Ministerstva dopravy a spojů
č.j. 20104/98-310 z 27. května 1998 (mimo určený majetek),
a dále k těmto úkonům
a) k předkládání návrhů dle bodu I., písm. a) až d) tohoto rozhodnutí k podpisu v případech, pokud si jejich podpis
vyhradil ministr dopravy, nebo v případě jeho nepřítomnosti 1. náměstek ministra a ověřování jejich správnosti,
b) schvalování hodnoty privatizovaného majetku a závěrečné účetní rozvahy v souvislosti s aktualizací hodnoty privatizovaného majetku při privatizaci v působnosti Ministerstva dopravy,
c) k jednáním s příslušnými orgány státní správy ve věcech s tím spojených.
II.
Stanovuji,
že veškerou evidenci vydaných rozhodnutí povede souběžně Kabinet ministra.
III.
Ruším
Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. června 2008 č.j. 324/2008-410-PRIV/1.
IV.
Účinnost
Rozhodnutí nabývá účinnosti dne jeho vydání.
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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
oznamuje
změnu u organizační složky státu dnem 22. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Ústav územního rozvoje Brno
sídlo: Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60556552
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
– zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele,
– metodická, konzultační a rešeršní činnost,
– studijní, informační, dokumentační, organizační, publikační a vydavatelská činnost,
– příprava podkladů pro legislativu,
– tvorba informačních systémů,
– navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná aktualizace a vyhodnocování příčin havárií
staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají
veřejných zájmů,
– organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích,
– vědecká a výzkumná činnost,
– organizování seminářů a přednášek,
– spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a specializovanými expertními pracovišti,
– vypořádání práv a povinností zrušených inženýrských organizací v České republice a jejich právních předchůdců,
– další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele v oborech: územní plánování a stavební řád, výstavba, regionální
politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky, cestovní ruch
a evropské záležitosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky: ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: o organizačním uspořádání rozhoduje ředitel
ÚÚR po předchozím projednání se zřizovatelem
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace, sídlo: Na
Hrázi 2126, 738 02 Frýdek-Místek, identiﬁkační číslo: 60043652
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 31. 12. 2008
– Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
– Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 68334222
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2008 na dobu neurčitou

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje
sídlo: A. Krause 1995, 530 02 Pardubice
identiﬁkační číslo: 75064006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje vykonává
práva a povinnosti vyplývající z dohod o právech a povinnostech pěstouna, zřizovatele a zástupce zřizovatele při
výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče, které byly uzavřeny mezi zřizovatelem, příspěvkovou organizací a Zařízením pěstounské péče Slezská 514, Chrudim a Zařízením pěstounské péče Řestoky
90, součástí organizace jsou Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, 537 01 Chrudim a Zařízení pro
výkon pěstounské péče, Řestoky 90, 538 51 Chrast, která vystupují v právních vztazích vlastním jménem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 12. 2005 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: 539 74 Předhradí 17
identiﬁkační číslo: 15053822
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: bez náhrady se vypouští text – výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému Zařízení pro výkon pěstounské péče, Osady Ležáků 919, Skuteč, obsažených v ustanovení § 45 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov na hradě Rychmburk delegována zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 4. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identiﬁkační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: bez náhrady se vypouští text – výkon níže uvedených oprávnění zřizovatele vůči začleněnému
Zařízení pro výkon pěstounské péče, Slezská 514, Chrudim a Zařízení pro výkon pěstounské péče Řestoky 90,
obsažených v ustanovení § 45 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která byla na příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Domov sociálních služeb Slatiňany delegována
zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny

Částka 3

Ústřední věstník

stránka 5

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 4. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
původní sídlo: Průmyslová 450, 532 03 Pardubice
nové sídlo: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
identiﬁkační číslo: 69172196
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: vzdělávání ve zdravotnictví
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bez změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 4. 2003 na dobu neurčitou

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace, sídlo: W. Churchilla
8/1512, 400 01 Ústí nad Labem, identiﬁkační číslo: 00829986

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Plavecká škola Valašské Meziříčí, sídlo: Vodní 782, 757 01 Valašské Meziříčí, identiﬁkační číslo: 70238936

MĚSTO BRNO
oznamuje
Statutární město Brno oznamuje, že s účinností od 1. 5. 2009 všechny příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem při nabývání nemovitého majetku ve prospěch statutárního města Brna mají za povinnost řídit se
postupem schváleným Radou města Brna na R5/102. schůzi konané dne 31. 3. 2009.
Postup pro udělení předchozího souhlasu v případě nabytí nemovitého majetku ve prospěch statutárního města
Brna prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace zní takto:
1. Příspěvková organizace podá na příslušný odbor návrh na udělení předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Tento návrh bude obsahovat již veškeré náležitosti včetně určení kupní ceny (v případě darovací smlouvy musí být
uveden v návrhu úmysl dárce darovat a úmysl obdarovaného dar přijmout).
2. Po obdržení návrhu příslušný odbor tento návrh posoudí, dále předá na posouzení Majetkovému odboru a Odboru
územního plánování a rozvoje, případně dalším dotčeným odborům.
3. Jakmile příslušný odbor shromáždí veškerá vyjádření týkající se nabytí nemovitého majetku prostřednictvím příspěvkové organizace, předloží tento materiál k doporučení Komisi majetkové a následně ke schválení Radě města
Brna.
4. V případě udělení předchozího souhlasu Radou města Brna bude o tomto informována příslušná příspěvková or-
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ganizace, která bude moci zahájit příslušná jednání vedoucí k uzavření smluv o nabytí nemovitého majetku do
vlastnictví statutárního města Brna.

MĚSTO ČESKÝ BROD
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2009
název: Nemocnice s poliklinikou Český Brod, sídlo: Žižkova 282, 282 01 Český Brod, identiﬁkační číslo:
00641120

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
1. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 9. 2. 2009
původní název: Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace
nový název: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
nové sídlo: Zámecká 1266, 738 01 Frýdek-Místek
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek
– Stanice mladých turistů Frýdek-Místek
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Frýdek-Místek
b) název: Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 752, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 75105993
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová,
táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, případně další osoby
a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy
neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání ve Středisku volného času, zabezpečování
stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budovy, objekt čp. 752, Pionýrů, Frýdek-Místek,
k. ú. Místek, objekt čp. 764, Pionýrů, Frýdek-Místek, k. ú. Místek, objekt čp. 749, Slezská, na parc.č. 1803, k.
ú. Frýdek, garáž, Slezská, na parc.č. 1831/389, k. ú. Frýdek, pozemky – parc.č. 1723, 1741/1, 1741/2, 1731,
vše v k. ú. Místek, parc.č. 1803, 1831/1, 1831/389, 1831/390, vše v k. ú. Frýdek, movitý majetek v hodnotě
1 235 740,- 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení
na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: obchodní činnost, lektorská činnost, zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost a marketing, komerční využívání technického vybavení, pronájem nemovitostí a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich
řádný provoz)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou

MĚSTO HAVÍŘOV
oznamuje
V návaznosti na ustanovení odst. 3 § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a bodu 1. ukládací části usnesení č. 3316/49/09 Rady města Havířova, ze dne 8. 4.
2009, žádáme o zveřejnění výhrady předchozího souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru (majetku) v hodnotě nad
40 000,- Kč, příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Havířovem
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MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 75109522
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání dle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování zaměstnancům školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 130 na st.parc.č. 176, garáž
na st.parc.č. 5460, pozemky – st.parc.č. 176, st.parc.č. 5460, p.p.č. 362/63, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou,
movitý majetek v hodnotě 1 432 118,68 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– povinnost pojistit veškerý movitý majetek,
– nabývání majetku bez souhlasu zřizovatele může pouze v případě movitých věcí do částky 40 tis. Kč včetně
DPH, nabývání majetku nad uvedenou částku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce movitého majetku na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou darů z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
sídlo: Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72122308
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základů vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, příprava pro vzdělávání na středních
školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým
nebo pedagogickým zaměřením, organizování přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s roz-
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šířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé, součástí organizace jsou odloučená pracoviště – Mlýnská 4, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, Květinová 498, Rychnov u Jablonce nad Nisou,
Ještědská 429, Rychnov u Jablonce nad Nisou
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 1811 na st.parc.č. 1679, budova čp. 2500 na st.parc.č. 2460/1 s výjimkou služebního bytu v přízemí objektu, pozemky – st.parc.č. 1679,
st.parc.č. 2460/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, movitý majetek v hodnotě 6 595 149,10 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– povinnost pojistit veškerý movitý majetek,
– nabývání majetku bez souhlasu zřizovatele může pouze v případě movitých věcí do částky 40 tis. Kč včetně
DPH, nabývání majetku nad uvedenou částku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce movitého majetku na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou darů z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
sídlo: Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 75122294
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování zájmového vzdělávání směřující k účelnému naplňování volného času především dětí, mládeže, jejich rodičů a dospělých zájemců dle zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, poskytování ubytovací a stravovací služby v rámci předmětu činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 946 na st.parc.č. 894 s výjimkou služebního bytu v 1. poschodí objektu, pozemek – st.parc.č. 894, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, movitý
majetek v hodnotě 3 765 146,45 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– povinnost pojistit veškerý movitý majetek,
– nabývání majetku bez souhlasu zřizovatele může pouze v případě movitých věcí do částky 40 tis. Kč včetně
DPH, nabývání majetku nad uvedenou částku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce movitého majetku na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou darů z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 10, 466 06 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 86797034
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání dle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování zaměstnancům školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 223 na st.parc.č. 220, pozemky – st.parc.č. 220, p.p.č. 219, část p.p.č. 221, vše v k. ú. Vrkoslavice, movitý majetek v hodnotě 625 047,- 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– povinnost pojistit veškerý movitý majetek,
– nabývání majetku bez souhlasu zřizovatele může pouze v případě movitých věcí do částky 40 tis. Kč včetně
DPH, nabývání majetku nad uvedenou částku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce movitého majetku na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou darů z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace
sídlo: Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72743778
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72743433
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO NASAVRKY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 12. 2008
a) původní název zřizovatele: obec Nasavrky
nový název zřizovatele: město Nasavrky
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim
sídlo: Školní 275, 538 25 Nasavrky
identiﬁkační číslo: 70188955
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, součástí ZŠ je školní
družina a školní jídelna, zajišťování stravování zaměstnancům organizace a učitelům pobočky ZUŠ Slatiňany
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 12. 2008
a) původní název zřizovatele: obec Nasavrky
nový název zřizovatele: město Nasavrky
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Mateřská škola, Nasavrky, okres Chrudim
sídlo: U školky 246, 538 25 Nasavrky
identiﬁkační číslo: 70188947
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání, součástí MŠ je školní jídelna a školní jídelna-výdejna, zajišťování stravování zaměstnancům organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO OPAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
zařazení do okresu: Opava
b) původní název: Domov – penzion pro důchodce Opava, příspěvková organizace
nový název: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
původní sídlo: Rolnická 29, 747 05 Opava
nové sídlo: Rolnická 24, 747 05 Opava
identiﬁkační číslo: 71196943
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pečovatelské služby a jiných sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytování ubytování starým
a zdravotně postiženým občanům a zabezpečování správy a služeb souvisejících s bydlením, za tím účelem organizace uzavírá smlouvy o nájmu bytu, o nájmu obytných místností a smlouvy o ubytování dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku, a to dle zásad pro umisťování žadatelů o ubytování a na základě pořadníku žadatelů o ubytování schválených zřizovatelem
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: nemovitý majetek v hodnotě 141 113 960,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– pronájem nemovitého majetku třetím osobám na základě smluv o nájmu bytu, smluv o nájmu obytných místností a smluv o ubytování dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to na dobu určitou i na dobu
neurčitou,
– pronájem nebo výpůjčka nemovitého majetku třetím osobám na dobu určitou, a to nejdéle na dobu jednoho
roku, anebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce nejvýše tří měsíců,
– provádět na nemovitém majetku opravy a stavební úpravy, pokud jejich cena nepřesáhne 500 000 Kč včetně
DPH, opravy a stavební úpravy, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč včetně DPH, smí organizace provést až po
předchozím schválení zřizovatelem
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, příprava hotových jídel a polotovarů, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 5. 2005 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy
původní sídlo: Mickiewiczova 3/234, 160 00 Praha 6
nové sídlo: Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova, Bílkova vila, Mickiewiczova 1/233, U Písecké
brány 2, Praha 6, na parc.č. 673, pozemky – parc.č. 673, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 674, zeleň-ost. plocha,
stavba – sousoší Komenský se loučí s vlastí při čp. 233, dílo Fr. Bílka z roku 1926, parc.č. 674, zahrada, vše
v k. ú. Hradčany, LV 225,
– budova, zámek Troja, kulturní památka, U Trojského zámku 4/1, Praha 7-Troja, na parc.č. 1, domek zahradníka, U Trojského zámku 6/2, Praha 7-Troja, na parc.č. 4, vše v k. ú. Troja. LV 885, objekt občanské vybavenosti id. ½ budovy, čp. 3, na parc.č. 3, objekt občanské vybavenosti id. ½ budovy, U Trojského zámku 8/236,
Praha 7-Troja, na parc.č. 2, vše v k. ú. Troja, LV 3249, pozemky – parc.č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc.č.
2 – id. ½ pozemku z, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 6, ost. plocha-zeleň, parc.č. 7, ovocný sad, parc.č. 8, ost.
plocha-zeleň, parc.č. 9, zahrada, parc.č. 10, zast. plocha a nádvoří-zbořeniště, parc.č. 11/2, ost. plocha-ostat.
komunikace, parc.č. 13, zahrada, parc.č. 14, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 15, zahrada, vše v k. ú. Troja, LV
885, parc.č. 3 – id. ½ pozemku z, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 5 – id. ½
pozemku z, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Troja, LV 3249, parc.č. 25 – spol. podíl 2/9 z, zahrada, v k. ú. Troja,
LV 1028, stavba – plynová přípojka k domku zahradníka, na parc.č. 8, v k. ú. Troja, LV 885,
– budova, U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13/605, Týnská 1, Praha 1, na parc.č. 766, budova, Ungelt –
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6/630, Praha 1, na parc.č. 627, pozemky – parc.č. 766, zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 627, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Staré Město, LV 122,
– budova, rodinný dům s přístřeškem Rothmayerova vila, U páté baterie 50/896, Praha 6, na parc.č. 274 a 275,
kůlna na zahradní nářadí celoplechová, U páté baterie, Praha 6, pozemky – parc.č. 274, zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 275, zahrada, stavby – přípojka plynu, parc.č. 275, přípojka vody DN 40 mm a vodoměrná šachta,
parc.č. 274, přípojka kanalizace DN 150 mm, parc.č. 274, přípojka a pilíř elektro, parc.č. 274, zpevněné plochy, parc.č. 274, 275, plot, podezdívka plotu a vrátka, parc.č. 274, 275, nekrytý venkovní betonový bazén,
parc.č. 275, vše v k. ú. Břevnov, LV 1762,
– budova, kostel sv. Kateřiny, bez čp./če, na st.parc.č. 4, pozemek – st.parc.č. 4, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Pavlíkov, LV 162,
– budova, Bílkův dům v Chýnově, kulturní památka, čp. 133, na st.parc.č. 176, pozemky – st.parc.č. 176, zast.
plocha a nádvoří, parc.č. 158/2, zahrada, parc.č. 158/3, zahrada, vše v k. ú. Chýnov, LV 33,
– osazené veřejné plastiky a pomníky – v části Praha 1 za text „Vrtbovská zahrada“ se vkládá text „Sekané
kopie plastik M. B. Brauna“,
– movitý majetek v hodnotě 95 516 204,41 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2
sídlo: Budínova 2, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělání a základního vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí organizace je školní družina a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a
sídlo: Jasmínová 3166/37a, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pořádání jazykových kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Pražská informační služba
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: správa a provoz svěřených kulturně historických památek na území hl. m. Prahy a poskytování
dalších služeb v souvislosti s jejich provozováním, včetně hostinských služeb, průvodcovská činnost v památkových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, pokud nejsou provozovány jinými kulturními organizacemi zřizovanými hl. m. Prahou a v dalších památkových objektech na území hl. m. Prahy, včetně kvaliﬁkační přípravy
a doškolování průvodců, zajišťování překladů informačních materiálů, tlumočení a průvodcovská podpora pro
hlavní město Prahu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost – krátkodobé pronájmy nebytových prostor a nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa pražských hřbitovů
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
Hřbitov Bohnice – nemovitý majetek v hodnotě 293 942,- Kč,
Hřbitov Braník – nemovitý majetek v hodnotě 9 176 177,29 Kč, movitý majetek v hodnotě 64 904,- Kč,
Hřbitov Břevnov – nemovitý majetek v hodnotě 22 646 971,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 295 927,94 Kč,
Hřbitov Bubeneč – nemovitý majetek v hodnotě 2 157 223,- Kč, movitý majetek v hodnotě 550 762,- Kč,
Hřbitov Ďáblice – nemovitý majetek v hodnotě 80 870 915,44 Kč, movitý majetek v hodnotě 6 645 970,67 Kč,
Hřbitov Hloubětín – nemovitý majetek v hodnotě 2 487 908,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 13 595,- Kč,
Hřbitov Hlubočepy – nemovitý majetek v hodnotě 472 118,- Kč,
Hřbitov Holešovice – nemovitý majetek v hodnotě 1 371 541,- Kč,
Hřbitov Hostivař – nemovitý majetek v hodnotě 3 120 645,30 Kč,
Hřbitov Hrdlořezy – nemovitý majetek v hodnotě 197 110,- Kč,
Hřbitov Jinonice – nemovitý majetek v hodnotě 658 361,- Kč,
Hřbitov Kobylisy – nemovitý majetek v hodnotě 613 520,- Kč, movitý majetek v hodnotě 78 360,20 Kč,
Hřbitov Kotlářka – nemovitý majetek v hodnotě 6 375 790,87 Kč, movitý majetek v hodnotě 111 039,- Kč,
Hřbitov Libeň – nemovitý majetek v hodnotě 2 062 930,- Kč, movitý majetek v hodnotě 84 086,40 Kč,
Malostranský hřbitov – nemovitý majetek v hodnotě 66 381,- Kč,
Hřbitov Malvazinka – nemovitý majetek v hodnotě 52 798 830,53 Kč, movitý majetek v hodnotě
4 080 027,76 Kč,
Hřbitov Nusle – nemovitý majetek v hodnotě 7 027 614,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 884 024,10 Kč,
Hřbitov Olšany – nemovitý majetek v hodnotě 178 580 821,20 Kč, movitý majetek v hodnotě
27 132 281,60 Kč,
Hřbitov Podolí – nemovitý majetek v hodnotě 243 843,- Kč,
Hřbitov Prosek – nemovitý majetek v hodnotě 1 246 585,- Kč, movitý majetek v hodnotě 189 895,40 Kč,
Hřbitov Radlice – nemovitý majetek v hodnotě 269 541,- Kč,
Hřbitov Ruzyně – nemovitý majetek v hodnotě 269 363,- Kč,
Hřbitov Střešovice – nemovitý majetek v hodnotě 1 522 319,- Kč, movitý majetek v hodnotě 56 120,- Kč,
Hřbitov Šárka – nemovitý majetek v hodnotě 7 107 145,- Kč
Hřbitov Vinohrady – nemovitý majetek v hodnotě 34 875 590,60 Kč, movitý majetek v hodnotě
6 398 417,10 Kč,
Hřbitov Vokovice-Liboc – nemovitý majetek v hodnotě 11 714 871,30 Kč, movitý majetek v hodnotě
140 725,- Kč,
Hřbitov Vršovice – nemovitý majetek v hodnotě 10 455 705,49 Kč, movitý majetek v hodnotě
2 216 421,60 Kč,
Hřbitov Vyšehrad – nemovitý majetek v hodnotě 28 238 822,21 Kč, movitý majetek v hodnotě 54 600,- Kč,
Hřbitov Záběhlice – nemovitý majetek v hodnotě 3 188 876,80 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: nakládání s majetkem opuštěným ve smyslu § 135 odst. 1 zákona č. 359/2005 Sb., kterým se mění
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
sídlo: U Libeňského zámku 1/3, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední průmyslová škola na Proseku
sídlo: Novoborská 2, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, součástí organizace je domov
mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 610, na parc.č. 1358, budova čp. 610, na parc.č. 1359/2,
komunikace, parc.č. 1364, vše v k. ú. Prosek, budova školy čp. 695, na parc.č. 756/44, budova školy bez čp.,
na parc.č. 756/46, budova školy čp. 688, na parc.č. 543/4, vše v k. ú. Letňany, domov mládeže čp. 744, na parc.
č. 1151/8, jiná budova čp. 816, na parc.č. 1151/12, vše v k. ú. Čakovice, pozemky – parc.č. 1358, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 1359/1, ost. plocha-zeleň, parc.č. 1359/2, zast. plocha-jiná stavba, parc.č. 1364, ost. plochaost. komunikace, vše v k. ú. Prosek, parc.č. 756/44, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 756/46, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 756/45, ost. plocha-zeleň, parc.č. 743/4, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Letňany, parc.č. 1151/8,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1151/5, ost. plocha-jiná stavba, parc.č. 1151/12, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Čakovice, movitý 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice
sídlo: 407 45 Kytlice
identiﬁkační číslo: 70872708
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 63, na st. parc. č. 146, budova čp. 68, na st. parc.
č. 157, budova čp. 69, na st.parc.č. 158/1, budova čp. 71, na st.parc.č. 158/2, budova čp. 73, na st.parc.č. 164, vše
v k. ú. Dolní Falknov, budova čp. 26, na st.parc.č. 281, v k. ú. Falknov, stavby – čistírna odpadních vod, na st.
parc. č. 158/3, oplocení areálu parc. č. 581/1, 157, 158/1, 158/2, 164, 185, vše v k. ú. Dolní Falknov, pozemky – st.parc.č. 157, 146, 158/1, 158/2, 158/3, 164, 585, 581/1, 618/6, vše v k. ú. Dolní Falknov, st. parc. č. 281,
351, 461/1, 530/1, 530/2, vše v k. ú. Falknov, movitý majetek v hodnotě 12 969 991,96 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
sídlo: Čelakovského 13, 407 46 Krásná Lípa
identiﬁkační číslo: 70872741
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 40, na st.parc.č. 903, budova čp. 317, na st.parc.č. 54/2,
budova čp. 353, na st.parc.č. 46, budova čp. 357, na st.parc.č. 51, budova čp. 363, na st.parc.č. 54/1, budova čp.
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364, na st.parc.č. 58, budova čp. 948, na st.parc.č. 902, budova čp. 679, na st.parc.č. 28, budova čp. 1158, na
st.parc.č. 1346, pozemky – st.parc.č. 28, 46, 51, 54/1, 54/2, 57, 58, 902, 903, 1346, č.parc. 36, 75/1, 75/2, 77/1,
77/2, 79/1, 80/1, 80/3, 111, 1495/3, 1495/2, 1497/1, 2792, 1498/3, vše v k. ú. Krásná Lípa, movitý majetek
v hodnotě 15 736 929,24 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
sídlo: Nad Alejí 1952, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Nad Alejí 1952, Praha 6, na
dobu určitou jednoho roku, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti, pronájem pozemku gymnázia parc.č. 3477/256, hostinská činnost,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
sídlo: Špitálská 2, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Špitálská 2/700, Praha 9, na
dobu určitou jednoho roku, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků, hostinská činnost, kopírovací práce, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, pronájem pozemku parc.č. 354/1, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 9, Měšická 720
sídlo: Měšická 720, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:

Částka 3

Ústřední věstník

stránka 17

mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 720 na parc.č. 1330, v k. ú. Prosek, budova čp. 1060
na parc.č. 221/29, 221/336, 221/338 v k. ú. Černý Most, stavby – horolezecká stěna, na parc.č. 1331, hřiště,
na parc.č. 1331, oplocení, na parc.č. 1331, šplhací stěna, na parc.č. 1331, síťový most, na parc.č. 1331, vše
v k. ú. Prosek, pozemky – parc.č. 1330, zast. plocha, parc.č. 1331, ost. plocha, v k. ú. Prosek, parc.č. 221/29,
zast. plocha, parc.č. 221/30, ost. plocha, parc. č. 221/335, ost. plocha, parc. č. 221/336, zast. plocha, parc.
č. 221/337, ost. plocha, parc. č. 221/338, zast. plocha, parc. č. 221/339, ost. plocha, vše v k. ú. Černý Most,
movitý 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Měšická 720, Praha 9, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro seniory Dobřichovice
původní sídlo: Krajníkova 365, 252 29 Dobřichovice
nové sídlo: Brunšov 365, 252 31 Všenory
identiﬁkační číslo: 70875880
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 365 na parc. č. 475, stavby – parc. č. 477, altánek,
parc. č. 476, garáž, parc. č. 477, sklad na kola, parc. č. 477, transformace, parc. č. 477, garáž, parc. č. 477, márnice, parc. č. 477, vstupní vrata do objektu, parc. č. 477, přípojka kanalizace (I), parc. č. 477, cesta a zpevněné
plochy, parc. č. 476, dřevěný plot, parc. č. 477, dřevěný plot, parc. č. 475, kanalizace šachta, parc. č. 477, studna, parc. č. 477, přípojka vodovodu, parc. č. 477, opěrná zeď (I), parc. č. 477, přípojka elektrické energie, parc.
č. 477, venkovní schody (I), parc. č. 477, plot železný, parc. č. 477, kanalizační řád, parc. č. 477, kanalizační
šachta, parc. č. 477, opěrná zeď (II), parc. č. 477, venkovní schody (II), parc. č. 475, trafostanice-úprava území,
parc. č. 477, plot s podezdívkou, parc. č. 477, přípojka kanalizace (II), pozemky – parc. č. 475, 476, 477, vše
v k. ú. Všenory, movitý majetek v hodnotě 13 740 243,39 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti
v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném zřizovací listinou,
– příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání
s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených zřizovací listinou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro seniory Hortenzie
sídlo: Bořanovice – Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
identiﬁkační číslo: 70876886
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č.p. 65, na st.parc. č. 204, garáž č. ev. 77, na st. parc.
č. 242, pozemky – č. st. parc. 204, č. parc. 141/55, 141/60, č. st. parc. 242, vše v k. ú. Bořanovice, movitý majetek v hodnotě 21 142 362,44 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Studio Ypsilon
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 16 480 438,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo Minor
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 46 285 862,55 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo Spejbla a Hurvínka
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 26 291 027,89 Kč, technické zhodnocení budovy Divadla Spejbla
a Hurvínka 334 649,- Kč (objekt svěřen MČ Praha 6)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a půjčování věcí movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo v Dlouhé
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 122 801,- Kč, movitý majetek v hodnotě 37 146 329,35 Kč, technické zhodnocení budovy Divadla v Dlouhé 927 949,- Kč (cizí 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Městská poliklinika Praha
sídlo: Spálená 12, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 128601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků do odvodních komisí zřízených krajským vojenským velitelstvím Praha v rámci odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 36 578 603,25 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:
mění se takto: poskytování služeb souvisejících s provozem zdravotnického zařízení, včetně pronájmu zdravotnické techniky
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-VINOŘ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: město Praha – městská část Praha-Vinoř
b) název: VINCENT
sídlo: Opočínská 364, 190 17 Praha 9-Vinoř
identiﬁkační číslo: 72021543
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování služeb občanům městské části
Praha-Vinoř, a to v oblasti kultury, vzdělávání, informační, společenské a sportovní, veřejné knihovnické a informační služby, provozování veřejného internetu, editace webových stránek, provozování mateřského centra
Bublina, výuka dětí a mládeže v estetických a dalších vzdělávacích kurzech, pořádání odborných a vzdělávacích kursů, školení, odborných seminářů, exkurzí, instruktáží a jiných typů vzdělávacích akcí, včetně lektorské
činnosti, pořádání a organizační zajišťování kulturních a společenských akcí, koncertů a výstav, podpora vzniku
a rozvoje zájmových, uměleckých a kulturních aktivit
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 940 239,15 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek v souladu s interními předpisy schválenými zřizovatelem,
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– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání prodejních výstav a trhů,
pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem nebytových prostor, kde vedle pronájmu nebudou poskytovány
jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nebytových prostor, vydavatelské a nakladatelské činnosti, reklamní a inzertní činnost a marketing, kopírovací práce, laminování, ubytovací služby, obchodní činnost, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 2. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2009
název: Centrum sociálních služeb Praha-Jižní Město, sídlo: Šalounova 2025, 149 00 Praha 4, identiﬁkační číslo:
69781338

MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
sídlo: Zlatá Stezka 240, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932174
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 17 867 424,35 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 751 176,55 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ruší se místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese: Prachatice, Nádražní
364, kde se poskytuje činnost školní družiny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 22 609 338,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 470 687,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
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MĚSTO TRUTNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Trutnov
zařazení do okresu: Trutnov
b) původní název: Domov důchodců Trutnov
nový název: Domov pro seniory Trutnov
původní sídlo: Dělnická 162, 541 01 Trutnov
nové sídlo: R. Frimla 936, 541 01 Trutnov
identiﬁkační číslo: 70153906
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – stavba čp. 936 v části města Střední Předměstí na st.parc.č. 5758,
R. Frimla, Trutnov se st.parc.č. 5758, budova bez čp./č.ev. v části města Horní Předměstí na st.parc.č. 5718, Dělnická, Trutnov se st.parc.č. 5718, přístřešek na kontejnery v části města Horní Předměstí na st.parc.č. 1069, Dělnická,
Trutnov, movitý majetek v hodnotě 32 035 372 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 3. 2009 na dobu neurčitou

OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: obec Albrechtice v Jizerských horách
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, příspěvková organizace
sídlo: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226
identiﬁkační číslo: 70981477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání, předškolní
výchovy, součástí organizace je školní družina a školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 3 223 594,- Kč, movitý majetek v hodnotě 829 950,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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– nakládat s movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele,
– pronájem nemovitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu
delší než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– použití výnosu z majetku bude speciﬁkováno zvláštním předpisem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC TĚŠETICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Těšetice
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace
sídlo: 783 46 Těšetice 148
identiﬁkační číslo: 71005790
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání, předškolní výchovy, součástí organizace je školské zařízení pro
zájmové a další vzdělávání, školní družina, školní jídelna-výdejna, zabezpečení stravování zaměstnanců školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 2 675 427,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti se souhlasem zřizovatele,
– pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, reklamní činnost a marketing, pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení
sloužících k zábavě, kopírovací služby pro žáky, výuka cizích jazyků, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 16. 11. 2002 na dobu neurčitou
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
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283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

