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KRAJ PLZEŇSKÝ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace k 1. 1. 2010
název: Školní statek Horšovský Týn – Horšov 1
identiﬁkační číslo: 00076821

KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace k 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Karlovarská kraj
b) název příspěvkové organizace: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 72053666
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu podnikání: realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a prostřednictvím podpory podnikání zvrátit dlouhodobě negativní vývoj ekonomiky kraje v řadě Významných ukazatelů (HDP na obyvatele, průměrná mzda, výše výdajů na vědu a výzkum,
nezaměstnanost apod.)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace : ředitel, ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje jejím jménem tak že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu připojí svůj
vlastnoruční podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek – žádný, movitý majetek – žádný
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel k němuž byla zřízena: vymezení majetkových práv je uvedeno ve Zřizovací listině
Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, o.p. Svěřený majetek musí být využíván v souladu se zájmy zřizovatele
a musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Organizace je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání neoprávněného obohacení, je povinna sledovat, zda dlužníci plní včas
a řádně své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: navazování pracovních kontaktů s nejdůležitějšími pracovními partnery, zapojení do již zahájených projektů, které spadají do její kompetence, hledání
a případná realizace dotačních projektů na podporu činnosti organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
zrušení příspěvkových organizací k 31. 12. 2009 :
název: Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
identiﬁkační číslo: 70852804
název: Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127
identiﬁkační číslo: 70845859
název: Centrum – Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 242
identiﬁkační číslo: 70153744
název: Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou
sídlo: Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou
identiﬁkační číslo: 70826722
název: Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
identiﬁkační číslo: 43380093
název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad sázavou, Doležalovo nám. 4
identiﬁkační číslo: 70265429
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KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
sídlo: K Majáku 5001, 762 57 Zlín
identiﬁkační číslo: 70934860
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30
dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 62182137
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: organizace a zajišťování lékařských pohotovostních služeb na území Zlínského kraje
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 bez č.p. (garáž), na st.parc.č. 1211, zapsáno na LV 2253,
v k. ú. Slavičín, budova bez č.p., (garáž), na st.parc.č. 6656, budova č.p. 3549, na st.parc.č. 7784, zapsáno na LV
12910, vše v k. ú. Kroměříž, budova č.p. 940, na st.parc.č. 3242, zapsáno na LV 5627, v k. ú. Vsetín, budova č.p.
1005, na st.parc.č. 1798, zapsáno na LV 2881, v k. ú. Vizovice, budova č.p. 430, na st.parc.č. 596/6, budova č.p.
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434, na st.parc.č. 596/5, zapsáno na LV 5039, vše v k. ú. Příluky u Zlína, budova č.p. 2916, na st.parc.č. 2770,
zapsáno na LV 7712, v k. ú. Zlín,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), garáž, na st.parc.č. 640/45, dvojgaráž, na st.parc.č. 640/45, vše
v k. ú. Kroměříž,
– pozemky, parc.č. 290/227, ost. plocha, zapsáno na LV 8537, v k. ú. Uherský Brod, parc.č. 1111/10, ost.
plocha, zapsáno na LV 7302, v k. ú. Valašské Meziříčí-město, parc.č. 640/35, ost. plocha, parc.č. 640/45,
ost. plocha, parc.č. 640/46, ost. plocha, st.parc.č. 6656, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 7784, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 12910, vše v k. ú. Kroměříž, parc.č. 3242, zast. plocha a nádvoří, parc.č.
3243, ost. plocha, zapsáno na LV 5627, vše v k. ú. Vsetín, st.parc.č. 1798, zast. plocha a nádvoří, parc.č.
2404/2, ost. plocha, zapsáno na LV 2881, vše v k. ú. Vizovice, parc.č. 127/27, ost. plocha, st.parc.č. 596/5,
zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 596/6, ost. plocha, zapsáno na LV 5039, vše v k. ú. Příluky u Zlína,
st.parc.č. 2770, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3284/8, ost. plocha, zapsáno na LV 7712, vše v k. ú. Zlín,
movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Burešov 3675, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00839281
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: dle § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, § 20, 21 vyhlášky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi, § 11, 42-42n zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, poskytování ústavní a výchovné péče dětem v dětském domově, o něž nemá
kdo pečovat nebo jimž nelze ze sociálních důvodů zajistit péči ve vlastní rodině, popřípadě náhradní rodinnou
péči a to ve věku od jednoho do tří let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů ji není nutné poskytovat
starším, dětem, poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dětem do věku
sedmi let, které se ocitly bez jakékoliv péče, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané děti,
anebo děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní
práva, v rámci sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb poskytování poradenské pomoci rodičům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny, pořádání
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přednášek a kursů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu
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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č.p., na st.parc.č. 7942, budova bez č.p., na st.parc.
č. 7943, budova č.p. 6374, na st.parc.č. 4035, budova č.p. 3675, na st.parc.č. 4036, zapsáno na LV 20482, vše
v k. ú. Zlín,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), sklep na ovoce a zeleninu, na parc.č. 7943, kamenný krb, pergola,
na parc.č. 3877/2, komunikace k DC, na parc.č. 3877/1, nádvoří, na parc.č. 3877/2, ploty s branou, na parc.
č. 3877/1, 3883/1-4, herní areál dětí 1-7, na parc.č. 3883/3, venkovní zábradlí, na parc.č. 3887/1-2, parkový
porost+úpravy, na parc.č. 3877/2, dětská hřiště, na parc.č. 3883/3, herní areál, na parc.č. 3883/3, vodovodní
přípojka, veřejné osvětlení, kanalizační vedení, dětské brouzdaliště, na parc.č. 3877/2, opěrná zeď, na parc.č.
3877/1-2, zařízení pro dětské hřiště, na parc.č. 3877/2, vše v k. ú. Zlín,
– pozemky, parc.č. 3877/1, ost. plocha, parc.č. 3877/2, ost. plocha, parc.č. 3882, zahrada, parc.č. 3883/1,
zahrada, parc.č. 3883/3, ost. plocha, parc.č. 3883/4, ost. plocha, st.parc.č. 4035, zast. plocha a nádvoří,
st.parc.č. 4036, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 7942, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 7943, zast. plocha
a nádvoří, zapsáno na LV 20482, vše v k. ú. Zlín, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
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:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace
sídlo: Husova 15, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00851710
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č.p. 402, na parc.č. 462, budova č.p. 404, na parc.č. 466,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), tepelný kanál, na parc.č. 467, 463, zahradní sestava, na parc.
č. 463,
– pozemky, parc.č. 462, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 466, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 6066, vše
v k. ú. Valašské Meziříčí-město, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací
listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30
dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
sídlo: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00092096
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 – mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č.p., na
parc.č. 1087, budova bez č.p., na parc.č. 1086, budova č.p. 1, na parc.č. 778, budova č.p. 56, na parc.č. 798, zapsáno na LV 447, vše v k. ú. Zborovice, budova bez č.p., na st.parc.č. 32, budova č.p. 21, na st.parc.č. 33, budova
č.p. 304, na st.parc.č. 374, zapsáno na LV 2066, vše v k. ú. Kvasice, budova bez č.p., na st.parc.č. 424, budova
bez č.p., na st.parc.č. 425, budova č.p. 830, na st.parc.č. 419, zapsáno na LV 944, vše v k. ú. Chvalčova Lhota,
obec Chvalčov, budova bez č.p., na st.parc.č. 32/2, budova č.p. 43, na st.parc.č. 32/1, budova č.p. 233, na st.parc.č. 256, zapsáno na LV 207, vše v k. ú. Nezdenice, budova č.p. 1519, na st.parc.č. 1883/1, 1883/2, zapsáno na
LV 1538, v k. ú. Uherský Brod, budova č.p. 95, na parc.č. 82, zapsáno na LV 257, v k. ú. Salaš u Velehradu, obec
Salaš, budova č.p. 120, na parc.č. 307, zapsáno na LV 263, v k. ú. Modrá u Velehradu, obec Modrá, budova bez
č.p. (garáž), na st.parc.č. 2338/2, budova č.p. 1139, na st.parc.č. 2338/1, zapsáno na LV 275, vše v k. ú. Uherské
Hradiště, budova č.p. 90, na st.parc.č. 128, zapsáno na LV 441, v k. ú. Medlovice u Uherského Hradiště, budova
bez č.p., na parc.č. 571, budova bez č.p., na parc.č. 567/1, budova bez č.p., na parc.č. 567/3, budova bez č.p.,
na parc.č. 567/2, budova bez č.p., na parc.č. 232/4, budova bez č.p., na parc.č. 232/5, budova bez č.p., na parc.
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č. 232/6, budova bez č.p., na parc.č. 232/7, budova bez č.p., na parc.č. 232/8, budova bez č.p., na parc.č. 570/1,
budova bez č.p., na parc.č. 570/2, budova bez č.p., na parc.č. 232/10, budova bez č.p., na parc.č. 28, budova
bez č.p., na parc.č. 232/9, budova č.p. 301, na parc.č. 232/3, budova č.p. 305, na parc.č. 27, zapsáno na LV 619,
vše v k. ú. Velehrad, budova bez č.p., na parc.č. 1762/2, budova bez č.p. (garáž), na parc.č. 1768/2, budova bez
č.p., na parc.č. 1770/2, budova č.p. 470, na parc.č. 1764, zapsáno na LV 816, vše v k. ú. Buchlovice, budova
č.p. 774, na st.parc.č. 830, zapsáno na LV 3342, v k. ú. Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, budova č.p.
2052, na st.parc.č. 2899, 2900, zapsáno na LV 4084, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, budova bez č.p.
(garáž), na parc.č. 2508/4, budova bez č.p., na parc.č. 3299/775, budova bez č.p., na parc.č. 3299/776, budova
č.p. 526, na parc.č. 3299/774, budova č.p. 1492, na parc.č. 2508/2, zapsáno na LV 4830, vše v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště,
– pozemky, parc.č. 778, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 779, ost. plocha, parc.č. 780, vodní plocha, parc.
č. 781, ost. plocha, parc.č. 782, ovocný sad, parc.č. 783, vodní plocha, parc.č. 784, 796, zahrada, parc.
č. 797, ost. plocha, parc.č. 798, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1081, 1082. vodní plocha, parc.č. 1086,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1087, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1515, ost. plocha, zapsáno na LV 447,
vše v k. ú. Zborovice, st.parc.č. 32, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 33, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 152/2, ost. plocha, parc.č. 254/1, 254/2, zahrada, st.parc.č. 374, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 152/2,
parc.č. 1961, 1962, 1963, ost. plocha, zapsáno na LV 2066, vše v k. ú. Kvasice, st.parc.č. 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 502/1, orná půda, parc.č. 502/2, ost. plocha, parc.
č. 502/12, orná půda, parc.č. 502/13, ost. plocha, parc.č. 502/14, 502/15, 502/16 orná půda, zapsáno na LV
944, vše v k. ú. Chvalčova Lhota, st.parc.č. 32/1, 32/2, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 178, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 192/4, ost. plocha, st.parc.č. 256, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 207, vše v k. ú.
Nezdenice, st.parc.č. 1883/1, 1883/2, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 7427/1, 7427/2, 7428/1, ost. plocha,
zapsáno na LV 1538, vše v k. ú. Uherský Brod, parc.č. 82, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 257,
v k. ú. Salaš u Velehradu, parc.č. 307, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 309/2, 309/3, ost. plocha, zapsáno na
LV 263, vše v k. ú. Modrá u Velehradu, st.parc.č. 2338/1, 2338/2, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV
275, vše v k. ú. Uherské Hradiště, parc.č. 54/2, zahrada, st.parc.č. 128, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na
LV 441, vše v k. ú. Medlovice u Uherského Hradiště, parc.č. 15, 19, 24, 25, 26, ost. plocha, parc.č. 27, 28,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 232/1, ost. plocha, parc.č. 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9,
232/10, 567/1, 567/2, 567/3, 270/1, 571, 839, 848, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 849, ost. plocha, parc.
č. 1764, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1766, ost. plocha, parc.č. 1767, orná půda, parc.č. 1768/1, ovocný
sad, parc.č. 1768/2, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1769, ost. plocha, parc.č. 1770/1, orná půda, parc.
č. 1770/2, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 816, vše v k. ú. Buchlovice, parc.č. 922/140, 954/151,
orná půda, parc.č. 1060/18, 1062/12, ost. plocha, parc.č. 1064/96, 1064/197, 1064/253, 1064/262,
1064/321, 1064/324, orná půda, zapsáno na LV 1209, vše v k. ú. Huštěnovice, st.parc.č. 830, zast. plocha
a nádvoří, zapsáno na LV 3342, v k. ú. Ostrožské Předměstí, parc.č. 340/272, 384/2, 384/10, ost. plocha, st.parc.č. 1671, 2899, 2900, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 6959, orná půda, zapsáno na LV 4084,
v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, parc.č. 2505/4, 2508/1, orná půda, parc.č. 2508/2, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 2508/3, orná půda, parc.č. 2508/4, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3299/20, ost. plocha,
parc.č. 3299/774, 3299/775, 3299/776, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 4830, vše v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, realitní činnost,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
sídlo: Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 49562827
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 bez č.p., na parc.č. 7, budova bez č.p., na parc.č. 8, budova
bez č.p., na parc.č. 10, budova č.p. 9, na parc.č. 6, budova č.p. 109, na parc.č. 9, zapsáno na LV 4, vše v k. ú.
Pržno u Vsetína, obec Pržno, budova č.p. 742 na st.parc.č. 353, zapsáno na LV 1297, v k. ú. Malé Karlovice,
obec Velké Karlovice, budova bez č.p., na parc.č. 2775/2, budova č.p. 305, na parc.č. 2781/4, budova č.p. 306,
na parc.č. 2781/5, budova č.p. 308, na parc.č. 2775/1, zapsáno na LV 1603, vše v k. ú. Karolinka, budova č.p.
1353, na parc.č. 3739, budova č.p. 1846, na parc.č. 6511, zapsáno na LV 10256, vše v k. ú. Vsetín, budova bez
č.p., na parc.č. 867, budova č.p. 342, na parc.č. 775, budova č.p. 369, na parc.č. 774, zapsáno na LV 277, vše
v k. ú. Brňov, obec Podlesí, Valašské Meziříčí, budova bez č.p., na parc.č. 12, budova č.p. 45, na parc.č. 13, budova č.p. 258, na parc.č. 11, zapsáno na LV 402, vše v k. ú. Zašová, budova č.p. 1605, na st.parc.č. 1965, parc.
č. 9/79, 9/80, 9/82, 9/83, zapsáno na LV 1242, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, budova č.p. 1138, na parc.
č. 9/84, 9/85, zapsáno na LV 6107, vše v k. ú. Valašské Meziříčí-město,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), parkoviště, na parc.č. 2787/1, 2785/1, 2773/1, 2781/1, 4471,
1827/1, 1827/2, 1827/3, 1800/1, 256/1, 1803, 1783/1, 1813, 1814/1, kanalizace, na parc.č. 1797/1, 1797/2,
1797/3, 1793/1, 1792, 255/1, 259, 1771/1, 258, 1775/1, 1774/1, 1786/1, zahradní altán, na parc.č. 4471,
plynovod a přípojka, na parc.č. 1797/2, 4471, 1827/1, 1827/2, 4451/2, 1800/1, 2782/1, 2775/1, 1813,
1803, 1817/1, 2782/2, vše v k. ú. Karolinka, chodníky, na parc.č. 584/1, zahradní domek, na parc.č. 584/3,
vše v k. ú. Malé Karlovice, zastávka ČSAD, na parc.č. 562, 772/1, spl. a dešťová kanalizace, na parc.
č. 782, přečerpávací stanice ČOV, na parc.č. 783, ČOV, úprava trafostanice, příprava území, komunikace, veřejné osvětlení, el. přípojka, vodovodní přípojka, tepelný kanál, na parc.č. 782, veřejné osvětlení,
silnice, zastávka, na parc.č. 562, přípojka NN k pav. G, na parc.č. 782, ochranná hráz proti povodním, na
parc.č. 552, altán, odpočinková zona, na parc.č. 782, vše v k. ú. Brňov, chodníky, na parc.č. 6,12, v k. ú.
Pržno u Vsetína, septik, na parc.č. 15, studna hluboká vodní, studná nová, oválný bazén LAGO, studna na
zahradě, na parc.č. 19, ven. kanalizace a plynoﬁkace, na parc.č. 15, opěrná zeď – vodní plocha, na parc.
č. 17, opěrná plocha,oplocení, na parc.č. 51, zahradní krb, na parc.č. 19, vše v k. ú. Zašová, budova pro
bydlení, na parc.č. 6810, v k. ú. Vsetín, oplocení, na parc.č. 1543/12, 1551/1, 1552/1, 1565/2, elektrorozvody, parc.č. 1965, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dešťová kanalizace, na parc.č. 9/16,9/18,9/19,9/23
,9/25,9/28,9/29,9/26,9/24,9/21,9/86,9/17, garáž, na parc.č. 9/8, vše v k. ú. Valašské Meziříčí-město,
– pozemky, parc.č. 6, parc.č. 7, parc.č. 8, parc.č. 9, parc.č. 10, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 11, ost. plocha,
parc.č. 12, zahrada, parc.č. 38/2, ost. plocha, parc.č. 248/1, ost. plocha, parc.č. 264/5, zahrada, zapsáno
na LV 4, vše v k. ú. Pržno u Vsetína, st.parc.č. 353, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 584/1, 584/3, zahrada,
zapsáno na LV 1297, vše v k. ú. Malé Karlovice, parc.č. 2775/1, 2775/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2781/1, ost. plocha, parc.č. 2781/4, 2781/5, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 2782/1, trvalý travní porost,
parc.č. 2785/1, ost. plocha, parc.č. 2787/1, trvalý travní porost, zapsáno na LV 1603, vše v k. ú. Karolinka, parc.č. 3739, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3741, zahrada, parc.č. 6511, zast. plocha a nádvoří,
zapsáno na LV 10256, vše v k. ú. Vsetín, parc.č. 774, 775, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 778, ovocný sad,
parc.č. 779, orná půda, parc.č. 782, ost. plocha, parc.č. 867, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 277,
vše v k. ú. Brňov, parc.č. 11, 12, 13, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 14, trvalý travní porost, parc.č. 15, 16,
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ost. plocha, parc.č. 17, vodní plocha, parc.č. 18, ovocný sad, parc.č. 19, 38, zahrada, parc.č. 51, ovocný
sad, zapsáno na LV 402, vše v k. ú. Zašová, parc.č. 1543/12, ost. plocha, parc.č. 1551/1, 1552/1, zahrada,
parc.č. 1565/2, ost. plocha, st.parc.č. 1965, zast. plocha a nádvoří, st.parc.č. 3767, zast. plocha a nádvoří,
zapsáno na LV 1242, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, parc.č. 9/24, 9/26, ost. plocha, parc.č. 9/80, 9/81,
9/83, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 9/86, ost. plocha, zapsáno na LV 6107, vše v k. ú. Valašské Meziříčíměsto, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
identiﬁkační číslo: 70850895
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. 128, na st.parc.č. 310, – pozemky, parc.č. 200/2, 201/2,
orná půda, st.parc.č. 310, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 781/81, 781/82, 781/97, 2919/17, 2919/19, ost. plocha,
zapsáno na LV 310, vše v k. ú. Loučka, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací
listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
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hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace
sídlo: Leoše Janáčka 380, 763 26 Luhačovice
identiﬁkační číslo: 70850909
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 bez č.p. (garáž), na st.parc.č. 743, budova bez č.p., na
st.parc.č. 1396, budova bez č.p., na st.parc.č. 744, budova č.p. 380, na st.parc.č. 450, budova č.p. 638, na st.parc.č. 742, – pozemky, st.parc.č. 450, 742, 743, 744, 1396, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 2684/1, 2684/2, ost. plocha, zapsáno na LV 1487, vše v k. ú. Luhačovice, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě
zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
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– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
sídlo: Husova 1165, 763 61 Napajedla
identiﬁkační číslo: 70850976
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. 1165, na st.parc.č. 1540, – pozemky, st.parc.č. 1540,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1560/3, ost. plocha, zapsáno na LV 3293, vše v k. ú. Napajedla, movitý majetek
se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
sídlo: Burešov 4884, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 70851042
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. 4884, na st.parc.č. 8179, zapsáno na LV 7769,
v k.ú. Zlín,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), oplocení drátěné, komunikace a chodníky, na parc.č. 3877/3,
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3883/2, kanalizace, přípojka, osvětlení zahrady, na parc.č. 3883/2, atrium, pergola dřevěná, na st.parc.
č. 8179, zahradní přístřešek, hřiště na petanque, zahradní altán, na parc.č. 3883/2, vše v k. ú. Zlín,
– pozemky, parc.č. 2037/3, 1379, 1749, 1750, parcely ve ZE (pozemkový katastr), parc.č 1751, orná půda,
parc.č. 2040, 4296, 4297, 6719, parcely ve ZE (pozemkový katastr), zapsáno na LV 1405, vše v k. ú. Napajedla, parc.č. 3877/3, 3883/2, ost. plocha, st.parc.č. 8179, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 7769, vše
v k. ú. Zlín, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
sídlo: Hradská 82, 763 17 Lukov
identiﬁkační číslo: 70850941
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 bez č.p. (garáž), na st.parc.č. 723, budova bez č.p., na
st.parc.č. 722, budova č.p. 82, na st.parc.č. 674, zapsáno na LV 572, vše v k. ú. Lukov u Zlína, – (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), studna, na parc.č. 3/1, 674,
– pozemky, parc.č. 3/1, ost. plocha, st.parc.č. 674, 722, 723, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 572, vše
v k. ú. Lukov u Zlína, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
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realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 381, 763 16 Fryšták
identiﬁkační číslo: 70850950
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. 381, 382, 383, na parc.č. 19/1-3, zapsáno na LV 1550,
vše v k. ú. Fryšták, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
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– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Broučkova 292, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 70850887
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: mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č.p. (garáž), na st.parc.č. 925, budova
bez č.p., na st.parc.č. 924/1,2, budova č.p. 292, na st.parc.č. 648, 923, zapsáno na LV 1225, vše v k. ú. Příluky
u Zlína, obec Příluky, – (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), dřevěný altán, na parc.č. 1645/9, movitý
majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace
sídlo: Návojná 100, 763 32 Nedašov
identiﬁkační číslo: 70850852
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 – budova bez č.p., na st.parc.č. 168/1, budova bez č.p., na st.parc.
č. 168/3, budova č.p. 100, na st.parc.č. 168/2, – pozemky, parc.č. 160/1, ost. plocha, parc.č. 160/1, parcela
ve ZE (pozemkový katastr), parc.č. 160/9, 160/10, 160/16, 160/17, 160/18, 160/36, 160/37, 160/38, 160/39,
160/40, 160/41, 160/42, 160/43, 160/44, 160/45, ost. plocha, st.parc.č. 168/1, 168/2, 168/3, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 373, vše v k. ú. Návojná, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě
zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, čištění a praní textilu a oděvů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov na Dubíčku, příspěvková organizace
sídlo: Hrobice 136, 763 15 Slušovice
identiﬁkační číslo: 70850968
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 bez č.p., na parc.č. 336/2, budova bez č.p., na parc.
č. 336/5, budova bez č.p., na parc.č. 336/7, budova bez č.p., na parc.č. 336/9, budova bez č.p., na parc.č. 336/11,
budova bez č.p., na parc. 336/13, budova bez č.p., na parc.č. 336/12, budova bez č.p., na parc.č. 336/14, budova
bez č.p., na parc.č. 336/10, budova bez č.p., na parc.č. 336/8, budova bez č.p., na parc.č. 336/6, budova bez č.p.,
na parc.č. 336/4, budova bez č.p., na parc.č. 336/3, budova č.p. 131, na parc.č. 341, budova č.p. 136, na parc.
č. 334, zapsáno na LV 249, vše v k. ú. Hrobice na Moravě, – (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), sklad,
márnice, kůlna, na parc.č. 335/1,
– pozemky, parc.č. 334, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 335/1, 336/1, ost. plocha, parc.č. 336/2, 336/3,
336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 336/8, 336/9, 336/10, 336/11, 336/12, 336/13, 336/14, zast. plocha a nádvoří,
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parc.č. 341, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 342, zahrada, parc.č. 725, ovocný sad, parc.č. 726/1, trvalý
travní porost, zapsáno na LV 249, vše v k. ú. Hrobice na Moravě, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
sídlo: Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
identiﬁkační číslo: 70850917
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 bez č.p., na parc.č. 502/2, budova č.p. 100, na parc.
č. 501, zapsáno na LV 1496, vše v k. ú. Fryšták, – (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), chodníky, zahrada,
dřevěný altán, venkovní bazén, na parc.č. 502/1,
– pozemky, parc.č. 501, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 502/1, ost. plocha, parc.č. 502/2, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 1496, vše v k. ú. Fryšták, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vodojemem 3651, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 70850861
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. 3651, na st.parc.č. 3983, – (stavba nezapsaná
v katastru nemovitostí), zahradní chatka, na parc.č. 608/25, – pozemky, parc.č. 608/25, 608/26, ost. plocha,
st.parc.č. 3983, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 7815, vše v k. ú. Zlín, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
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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 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace
sídlo: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 70850992
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. 5208/1, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/2, na
st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/3, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/4, na st.parc.č. 7936, budova č.p.
5208/5, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/6, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/7, na st.parc.č. 7936,
budova č.p. 5208/8, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/9, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/10, na
st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/11, na st.parc.č. 7936, budova č.p. 5208/12, na st.parc.č. 7936, budova č.p.
5208/13, na st.parc.č. 7936, zapsáno na LV 11888, vše v k. ú. Zlín,
– pozemky, parc.č. 3172/4, ost. plocha, st.parc.č. 5669, 7936, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 7770,
vše v k. ú. Zlín, st.parc.č. 7936, zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 7014, v k. ú. Zlín, movitý majetek
se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do
30 dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se
vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 1050, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 49562991
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 – budova č.p. 1050, na parc.č. 3017, – pozemek, parc.č. 3017,
zast. plocha a nádvoří, zapsáno na LV 4482, vše v k. ú. Vsetín, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do
30 dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se
vážícím,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 2 let, na dobu delší než
dva roky je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen se souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 3. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO BOHUMÍN
oznamuje
změnu názvu a rozšíření hlavní činnosti u příspěvkové organizace k 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Město Bohumín
zařazení do okresu: Karviná
b) původní název: Základní škola Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217, okres Karviná, příspěvková
organizace
sídlo: 1. máje 217, 735 00 Bohumín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní činnost se rozšiřuje takto: Základní
škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217, příspěvková organizace, poskytuje předškolní vzdělávání
dle § 33 zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami
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 vlast-
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nímu hospodářskému využití: rozšíření o majetek, který využívala soukromá mateřská škola ke dni 31. 12. 2009
nemovitý majetek: 527 297 Kč
movitý majetek: 210 013 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k čemuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 4424/65, 466 04 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 43256503
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci v termínech dle zákona o účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– nabývání účelově neurčených darů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– k přijetí darů účelově určených a věcných darů předloží příspěvková organizace zřizovateli jejich seznam
k vydání předchozího souhlasu zřizovatele,
– nabývání movitého majetku v jednotlivých případech do částky 40 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele, nad
uvedenou částku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 4. 1993 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
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b) název: Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo: Dolní náměstí 1, 466 04 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 64668428
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci v termínech dle zákona o účetnictví,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– nabývání účelově neurčených darů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– k přijetí darů účelově určených a věcných darů předloží příspěvková organizace zřizovateli jejich seznam
k vydání předchozího souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné pouze se souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 1996 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo: Nemocniční 15, 466 04 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 00829838
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci v termínech dle zákona o účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
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– nabývání účelově neurčených darů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– k přijetí darů účelově určených a věcných darů předloží příspěvková organizace zřizovateli jejich seznam
k vydání předchozího souhlasu zřizovatele,
– nabývání movitého majetku v jednotlivých případech do částky 2 mil. Kč bez DPH bez souhlasu zřizovatele,
nad uvedenou částku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– 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,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné pouze se souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO JEMNICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace ke dni 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Jemnice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí svobody 88, 675 31 Jemnice
identiﬁkační číslo: 47443774
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, se mění takto : škola nabývá majetek pro svého zřizovatele, jedná-li se dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek. K nabytí takového majetku
je třeba předchozí písemný souhlas Města Jemnice. Nejedná-li se o majetek výše uvedený, škola nabývá takový
majetek, který potřebuje k výkonu své činnosti, do svého vlastnictví, a to bez ohledu na způsob jeho nabytí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
2. změnu u příspěvkové organizace ke dni 29.10.2009
a) úplný název zřizovatele: Město Jemnice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola v Jemnici, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 829, 675 31 Jemnice
identiﬁkační číslo: 70887675
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 vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena, se mění takto: škola nabývá majetek pro svého zřizovatele, jedná-li se o dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek. K nabytí takového majetku
je třeba předchozí písemný souhlas Města Jemnice. Nejedná-li se o majetek výše uvedený, škola nabývá takový
majetek, který potřebuje k výkonu své činnosti, do svého vlastnictví, a to bez ohledu na způsob nabytí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mění se takto: škola vykonává
doplňkovou činnost zejména v oblasti pronájmu a podnájmu nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
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MĚSTO OPAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
zařazení do okresu: Opava
b) název: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
sídlo: Rolnická 24, 747 05 Opava
identiﬁkační číslo: 71196943
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary,
– k přijetí ostatních darů je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, který se poskytuje vždy pro každý konkrétní dar,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 5. 2005 na dobu neurčitou

MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631832
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631841
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631824
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631875
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Korýtko, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631867
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

Částka 3

Ústřední věstník

stránka 89

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631859
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631883
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631816
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:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631808
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Jahnova 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: 75082861
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00533874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00373222
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00097586
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00845035
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00850021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Ostravské muzeum, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00097594
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00100528
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 373249
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo:75080508
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo:75080516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
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zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo:75080541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo:75080559
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70631956
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Částka 3

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Ústřední věstník

stránka 95

sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00635162
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, 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava
zařazení do okresu: Ostrava
b) název: Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00635243
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO POLIČKA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 1. 2010
název: Speciální základní škola Polička
sídlo: Jiráskova 825, Polička
identiﬁkační číslo: 75007967
MĚSTO ROKYCANY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Základní škola Rokycany, Míru 64, příspěvková organizace
sídlo: Míru 64, 337 01 Rokycany
identiﬁkační číslo: 70981442
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: místo výkonu vzdělávání nebo služeb – J. Knihy 225, Rokycany, Jiráskova 208, Rokycany,
Františka Kotyzy 1026, Rokycany
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
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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:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
sídlo: Sedláčkova 32, 337 01 Rokycany
identiﬁkační číslo: 70981451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Základní škola Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace
sídlo: Čechova 855, 337 01 Rokycany
identiﬁkační číslo: 70981469
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Mateřská škola Rokycany, Školní 642, příspěvková organizace
sídlo: Školní 642, 337 01 Rokycany
identiﬁkační číslo: 70981434
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:

Částka 3

Ústřední věstník

stránka 97

mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Mateřská škola Rokycany, U Saské brány 39, příspěvková organizace
sídlo: U Saské brány 39, 337 01 Rokycany
identiﬁkační číslo: 70981426
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Školní jídelna základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
sídlo: Sedláčkova 32, 337 01 Rokycany
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:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Školní jídelna základní školy Rokycany, příspěvková organizace
sídlo: Čechova 855, 337 01 Rokycany
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:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovate
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rokycany
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– oprávnění přijímat do vlastnictví zřizovatele věcné dary pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO ŠPINDLERUV MLÝN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Technické služby města Špindlerův Mlýn, p.o.
sídlo: Vrchlabská 71, 543 51 Špindlerův Mlýn
identiﬁkační číslo: 49290631

MĚSTO TACHOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Poliklinika Tachov, příspěvková organizace
sídlo: Václavská 1560, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 00868256
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 16 127 590,- Kč, movitý majetek v hodnotě 516 271,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlase zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
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stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 5. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace
sídlo: Školní 1094, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 71234608
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 21 507 829,62 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 983 593,19 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlase zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Městské kulturní středisko Tachov, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 00076686
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 1 393 564,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 866 536,35 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlase zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Tachov, Prokopa Velikého 1255, příspěvková organizace
sídlo: Prokopa Velikého 1255, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006880
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna
a zabezpečení stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 996 186,- Kč, movitý majetek v hodnotě 672 342,77 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Tachov, Pošumavská 1675, příspěvková organizace
sídlo: Pošumavská 1675, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006847
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 5 371 680,- Kč, movitý majetek v hodnotě 886 631,72 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
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darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Tachov, Sadová 1356, příspěvková organizace
sídlo: Sadová 1356, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006871
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna
a zabezpečení stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 062 381,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 606 256,01 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace
sídlo: Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006855
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna
a zabezpečení stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 5 557 348,- Kč, movitý majetek v hodnotě 948 093,81 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1546, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006863
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna
a zabezpečení stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 172 476,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 514 114,48 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 1325, 347 01 Tachov
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identiﬁkační číslo: 75006821
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 14 801 047,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 000, 110,28 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 583, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006839
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 17 063 401,55 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 362 855,68 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:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola Tachov, Zárečná 1540, příspěvková organizace
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sídlo: Zárečná 1540, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75006812
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, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 17 033 094,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 331 695,60 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní dary,
– 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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO TŘĚBECHOVICE POD OREBEM
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1032, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 70988901
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna
a odloučené pracoviště na adrese: 503 46 Třebechovice pod Orebem, Nepasice 65
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 a movitý majetek v hodnotě 14 060 652,12 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Základní škola, Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
sídlo: Na Stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 62690973
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 a movitý majetek v hodnotě 76 561 438,51 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 62694812
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 3 029 444,15 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1996 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 62694723
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 a movitý majetek v hodnotě 1 524 844,79 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1996 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Heldova městská knihovna, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 437, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 45981094
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 3 309 414,60 Kč a knihovní fond
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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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 1999 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Domov důchodců ChD – Zdislava, příspěvková organizace
sídlo: Týnišťská 337, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 62693743
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb, individuálně podporovat zlepšení nebo zachování samostatnosti
a soběstačnosti obyvatel, podporovat zachování zájmů a aktivit seniorů v souladu s individuálními zdravotními
potřebami, respektovat individuální životní potřeby uživatelů služeb, vytvářet podmínky pro plnohodnotný život
seniorů v maximální možné míře, spolupráce s rodinnými příslušníky, s jinými poskytovateli sociálních služeb,
farní charitou, se školami a dalšími institucemi a organizacemi
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 a movitý majetek v hodnotě 36 920 623,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Třebechovické muzeum betlémů, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 24, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 45981116
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 a movitý majetek v hodnotě 2 809 933,63 Kč a sbírkový fond (muzejní
sbírka)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 1991 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Třebechovice pod Orebem
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Technické služby Třebechovice pod Orebem, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 68212135
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 a movitý majetek v hodnotě 149 208 182,11 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

OBEC ÚŽICE
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace k 5. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Obec Úžice
zařazení do bývalého okresu: Mělník
b) původní název: Základní škola a mateřská škola Úžice, okres Mělník
nový název: Základní a mateřská škola Úžice, příspěvková organizace
sídlo: Kralupská 48, 277 45 Úžice
identiﬁkační číslo: 71003517
ostatní části beze změny

stránka 110

Ústřední věstník

Částka 3

Částka 3

Ústřední věstník

stránka 111

stránka 112

Ústřední věstník

Částka 3

Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objenávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

