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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Oznamuje
vznik příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
sídlo: Chrlické nám. 2, 643 00 Brno
identifikační číslo: 136 931 31
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Centrum Kociánka
sídlo: Kociánka 2, 612 47 Brno
identifikační číslo: 00093378
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově
sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
identifikační číslo: 00640841
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
sídlo: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
identifikační číslo: 004 11949
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) název příspěvkové organizace: Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově
sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
identifikační číslo: 00640841
nový název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Tloskov
sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se mění
‒ poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
‒ zajištění sociální, speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky pro uživatele sociálních služeb
‒ zajištění zdravotních služeb, poskytování služeb metodického pracoviště zřizovatele a plnění funkce akreditovaného pracoviště pro zajištění vzdělávání zájemcům
Předmět hlavní a jiné činnosti: sociální služby dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dalších souvisejících předpisů v rozsahu registrace státní příspěvkové organizace udělené zřizovatelem, zejména základní
a odborné sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence vykonávané ve prospěch osob se
zdravotním či jiným znevýhodněním a osob podporujících je v přirozeném prostředí.
Služby a činnosti se zaměřením na sociální, speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku v souvislosti
s preventivní intervencí. Zdravotní služby a vytváření podmínek pro jejich zajištění. Výkon metodické a vzdělávací činnosti a vytváření podmínek pro jejich poskytování. Podpora rozvoje občanské společnosti včetně hájení
potřeb, práv a zájmů osob v nepříznivé životní situaci včetně osvěty, propagace, předáváním a šířením informací,
spoluprací s jinými subjekty. Další činnost potřebná pro naplnění účelu zřízení státní příspěvkové organizace.
Jiná činnost – navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití
kapacit, majetku a vybavení organizace, odbornosti jejích zaměstnanců, a to za předpokladu, že prostředky získané
jinou činností organizace využije ke zkvalitňování své hlavní činnosti. Jinou činností jsou tyto činnosti:
‒ provozování tělovýchovných, sportovních a jiných zařízení, regenerace, rehabilitace, terapie a rekondice včetně organizování akcí, kurzů a dalších aktivit;
‒ provozování hostinské a ubytovací činnosti;
‒ pronájem bytových i nebytových prostor jakož i movitého majetku;
‒ pořádání odborných kurzů, školení, terapeutických a jiných vzdělávacích akcí a lektorské činnosti;
‒ prodej výrobků vytvořených v rámci pořádaných odborných kurzů, školení, terapeutických a jiných vzdělávacích akcí;
‒ osobní a nákladní silniční motorová doprava vlastními dopravními prostředky nad rámec potřebný pro hlavní
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činnost;
‒ poskytování služeb a dalších činností, jejímž důvodem je lepší využití kapacit, majetku a vybavení organizace
a odbornosti zaměstnanců;
Pokud tyto činnosti nejsou hlavní činností:
Organizace je v rámci výkonu jiné činnosti oprávněna požádat o vydání příslušných oprávnění vyžadovaných
k jejich výkonu, zejména živnostenského oprávnění bez předchozího souhlasu zřizovatele.

MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Nové znění účelu zřízení:
Zdravotnické zařízení se zřizuje za účelem:
‒ vytvoření systému zdravotních služeb pro Policii České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky
(dále jen „bezpečnostní sbory“), Ministerstvo vnitra, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace
zřízené Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízené zvláštním právním předpisem, ke kterým vykonává Ministerstvo vnitra zřizovatelské funkce (dále jen „resort“), včetně zabezpečení
ochrany veřejného zdraví, schopného reagovat a řešit úkoly nezávisle na změnách územního a organizačního
uspořádání bezpečnostních sborů,
‒ zajištění nezávislého postavení zdravotnického zařízení provádějícího pracovně-lékařskou službu,
‒ zajištění zdravotních služeb ve prospěch Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
Nové znění předmětu činnosti:
Předmětem činnosti zdravotnického zařízení je především:
‒ plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotních služeb pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance
resortu především formou pracovně-lékařské služby a zdravotní péče zejména preventivní a posudkové péče,
‒ plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnického zabezpečení bezpečnostních a výcvikových
akcí útvarů, kterým je poskytována pracovně-lékařská služba,
‒ zabezpečení doprovodu oficiálních delegací a mezinárodních akcí konaných v České republice,
‒ zdravotnická příprava a zdravotní výchova příslušníků bezpečnostních sborů,
‒ zajišťování neodkladné péče,
‒ zajišťování zdravotnického materiálu,
‒ zabezpečování a provádění zdravotnických úkonů následujících léčebný účel ve prospěch bezpečnostních sborů,
‒ zdravotní péče o příslušníky bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v zahraničí,
‒ zpracování a příprava podkladů pro služební orgán k problematice nemocenského pojištění příslušníků,
‒ plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění
pozdějších předpisů,
‒ plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve
smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
zrušení organizační složky státu ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze – Ruzyni
sídlo: náměstí Českého povstání 32/4, 161 00 Praha 6
identifikační číslo: 649 342 76
zrušení organizační složky státu ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
sídlo: Tolstého 14, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 634 428 68
zrušení organizační složky státu ke dni 31. 12. 2012

stránka 4

Ústřední věstník

Částka 3

a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
sídlo: Horní 21, 659 65 Brno
identifikační číslo: 643 318 57
změna zřizovací listiny organizační složky státu ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
sídlo: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 (dále také „OSS“)
identifikační číslo: 481 354 53
součástí organizační složky státu je detašované pracoviště s názvem „Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
v Praze – pracoviště Jihlava“, Tolstého 14, 586 01 Jihlava
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: účel zřízení OSS se:
‒ v písm. a) výraz „68-42-N/04“ zrušuje a nahrazuje výrazem „68-42-N“
‒ v písm. e) se za slovo „střelnice“ vkládá slovo „školní“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „měření emisí“
Předmětem činností OSS je:
‒ v písm. d) za slovo „autoopravárenství“ vkládají slova „a měření emisí“.
změna zřizovací listiny organizační složky státu ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích
nový název: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii
sídlo: Čeperka 215, 53 345 Opatovice nad Labem
identifikační číslo: 642 443 00
součástí OSS je detašované pracoviště s názvem „Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii – pracoviště Ruzyně, nám. Českého povstání 32/4, 161 01 Praha 6
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v odstavci 1. „Účel zřízení OSS“:
‒ za text uvedený pod písmenem c) vkládá nový odstavec, který zní: d)
podporovat odborné, studijně pracovní a informační služby pro studenty a zaměstnance, zajišťovat praktické
vyučování a vytvářet podmínky pro praktické vyučování,“
‒ dosavadní písmeno d) až f) se označují písmeny e) až g)
‒ v písmeni e) se slova za slovem „ubytování“ vkládá čárka, spojka „a“ se zrušuje a za slovo „stravování“ se
vkládají slova „služby při získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel“,
V odst. 2. „Předmětem činnosti OSS je“:
‒ za písmeno c) vkládá nový odstavec, který zní: d)
poskytování odborných, studijně pracovních a informačních služeb, zajišťování a vytváření podmínek pro
praktické vyučování, zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy,“
‒ dosavadní písmena d) až f) se označují písmeny e) až g),
‒ v písmeni e) se za slovo „služeb“ vkládají slova „služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel,“
změna zřizovací listiny organizační složky státu ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název příspěvkové organizace: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
nový název: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
dentifikační číslo: 644 224 02
‒ součástí OSS je detašované pracoviště s názvem „Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově – pracoviště Brno, Horní 21, 659 65 Brno.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v odstavci 1. „Účel zřízení OSS“:
‒ za text uvedený pod písmenem b) vkládá nový odstavec, který zní: c) realizovat přípravné kurzy pro občany
národnostních menšin zaměřené na přípravu pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR“,
‒ dosavadní písmena c) až f) se označují písmeny d) až h),
‒ v písmeni e) se slova „stanice technické kontroly a stanice měření emisí“ zrušují.
v odst. 2. „Předmětem činnosti OSS je“:
‒ v písmeni a) za slovo „vzdělávání“ doplňují slova „a vzdělávání zaměstnanců,“
‒ v písmeni d) se za slovo „knihovny“ doplňují slova „sportovních a kulturních zařízení“ a slova „stanice tech-
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nické kontroly a měření emisí“ zrušují.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
OPATŘENÍ Ministerstva zemědělství
vydané v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupován
v právních vztazích
URČENO organizačním složkám státu a státním organizacím spadajícím do působnosti zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele nebo zakladatele je Ministerstvo zemědělství považováno.
Toto opatření ZRUŠUJE a zároveň NAHRAZUJE opatření Ministerstva zemědělství ze dne 19. 08. 2010 č. j.
23828/2010-10000.
Ministerstvo zemědělství si v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) vyhrazuje schvalování právních úkonů
podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5 nebo § 36 odst. 2 jmenovaného zákona.
Součástí tohoto opatření jsou i pokyny, zejména k provádění § 22 a § 32 zákona č. 219/2000 Sb., § 22 až § 24 vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a dalších vyhrazených
kompetencí Ministerstva zemědělství.
Schvalování právních úkonů podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5 nebo § 36 odst. 2 zákona č.
219/2000 Sb.
Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb. si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování úplatného nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru, přesáhne-li kupní cena jednotlivě 500.000 Kč.
Nabývaný majetek musí být potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů nabyvatele v rámci své působnosti nebo
stanoveného předmětu činnosti (§ 9 odst. 1), pokud nejde o nabytí majetku ve veřejném zájmu (§12 odst. 3).
Kupní cenu lze sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu a to na
základě znaleckého posudku. Ve veřejném zájmu může Ministerstvo financí dát předchozí souhlas ke sjednání ceny
vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě (§12 odst. 4).
K žádosti o schválení kupní smlouvy o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru musí být dále
přiloženy dokumenty požadované Ministerstvem financí v metodickém materiálu č. j. 22/42820/2006 ze dne 29. 03.
2006 ve znění změn nebo jiném obdobném či navazujícím materiálu.
Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb. si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování smluv
o převodu movitých věci, nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. v případech, kdy nejde
o prodej zboží v obchodě nebo jiný smluvní převod v rámci stanoveného předmětu činnosti a nejedná se ani o postup
podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., které uzavírají jím zřízené
‒ organizační složky státu v případech, kdy pořizovací hodnota je vyšší než 500.000 Kč za jednotlivost a přitom doba
jejich používání (stáří) nepřevýšila minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu (viz tabulka § 30
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů),
‒ státní organizace v případech, kdy doba jejich odepisování nepřevýšila minimální dobu odepisování pro danou
odpisovou skupinu (viz tabulka § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
K žádosti o schválení žadatel předloží
‒ odůvodnění,
‒ prohlášení o nepotřebnosti majetku (viz § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.),
‒ doklad o účetní ceně majetku,
‒ doklad o způsobu zjišťování zájmu o využití předmětného majetku státu u ostatních organizačních složek státu
a státních organizací, popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným organizačním složkám a státním organizacím,
‒ znalecký posudek nebo znalecké posudky oceňující předmětný majetek, vypracovaný podle oceňovacího předpisu
platného ke dni podpisu kupní smlouvy a jehož stáří k témuž dni nedosahuje jednoho roku, obsahující i údaj o ceně
v místě a čase obvyklé,
‒ doklad o způsobu provedení nabídky nestátním subjektům a vyhodnocení nabídkového řízení,
‒ minimálně 3 vyhotovení kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy zástupců smluvních stran na prvních 2 prvopisech.
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V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje vydávání souhlasu pronajímající organizační složce nebo státní organizaci s přenecháním věci nájemcem do podnájmu; to platí
obdobně v případě, sjednává-li organizační složka nebo státní organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za
úplatu k užívání jinému.
K žádosti o schválení žadatel přiloží
‒ odůvodnění,
‒ platnou smlouvu o nájmu nebo o výpůjčce,
‒ doklad o tom, že nájemce nebo vypůjčitel plní své závazky řádně a včas,
‒ údaj o výši nájemného v místě a čase obvyklého, účtovaného za srovnatelný majetek jinými pronajímateli,
‒ návrh smlouvy, na základě níž má dojít k přenechání věci nájemcem do podnájmu nebo přenechání věci vypůjčitelem za úplatu k užívání jinému.
Pronajímateli se ukládá povinnost zakotvit do uzavíraných nájemních smluv ustanovení o tom, že přenechání věci
nájemcem do podnájmu nebo přenechání věci vypůjčitelem za úplatu k užívání jinému je možné pouze po výslovném
předchozím souhlasu zřizovatele.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. si Ministerstvo zemědělství vyhrazuje schvalování právních
úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., kdy se jedná o pohledávky, jejichž jmenovitá
hodnota včetně příslušenství jednotlivě se pohybuje v rozmezí od 300.000 Kč do 500.000 Kč.
K žádosti o schválení prominutí části nebo celého dluhu (§ 34 zákona č. 219/2000 Sb.) žadatel přiloží: odůvodnění;
žádost dlužníka; prohlášení o nepotřebnosti majetku (viz § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.); identifikaci dlužníka;
výpisy z příslušných registrů, ze kterých je zřejmá finanční situace dlužníka; doklady ozřejmující tíživé sociální poměry (fyzická osoba); doklady o tom, že dluh nevznikl v souvislosti s trestnou činností; doklady o tom, že dlužník nemá
pohledávku vůči státu; dokumenty dokladující vztah, na základě něhož pohledávka včetně příslušenství vznikly; dokumenty osvědčující včasné a řádné vymáhání pohledávky; minimálně 3 vyhotovení dohody o prominutí pohledávky
nebo rozhodnutí o jednostranném upuštění od vymáhání pohledávky dle ustanovení § 34 a § 35 zákona č. 219/2000
Sb.
K žádosti o schválení rozhodnutí o jednostranném upuštění od vymáhání pohledávky (§ 35 zákona č. 219/2000 Sb.)
žadatel přiloží
‒ dokumenty o tom, že dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho dědicích,
nebo
‒ dokumenty o tom, že dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši
podle úvahy, nebo
‒ dokumenty o tom, že je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné,
‒ minimálně 3 vyhotovení rozhodnutí o jednostranném upuštění od vymáhání pohledávky
Schvalování úplatného či bezúplatného postoupení pohledávky podle ustanovení § 32 zákona č. 219/2000 Sb.
Ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 219/2000 Sb. požaduje Ministerstvo zemědělství žádosti o schválení úplatného
postoupení pohledávky právnické nebo fyzické osobě tehdy, kdy sjednaná cena nedosahuje alespoň 60 % jmenovité
hodnoty postupované pohledávky včetně příslušenství, popřípadě postupuje-li se pohledávka bezúplatně, doložit
‒ odůvodněním,
‒ prohlášení o nepotřebnosti majetku (viz § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.),
‒ oceněním pohledávky na základě znaleckého či expertního posouzení,
‒ průkazné doklady o zjišťování zájemců o koupi za cenu minimálně ve výši nominální hodnoty pohledávky, popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným subjektům,
‒ minimálně 3 vyhotovení dohody o postoupení pohledávky nebo rozhodnutí o jednostranném upuštění od vymáhání pohledávky dle ustanovení § 34 a § 35 zákona č. 219/2000 Sb.
Schvalování smluv podle ustanovení § 12 odst. 2, § 22 odst. 3 a § 32 zákona č. 219/2000 Sb. Ministerstvem financí
Žádosti o schválení smluv o převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů podle ustanovení § 12 odst. 2, § 22
odst. 3 a § 32 zákona č. 219/2000 Sb., předkládaných Ministerstvu financí prostřednictvím Ministerstva zemědělství,
musí být doloženy dokumenty požadovanými Ministerstvem financí v metodickém materiálu č.j. 22/42820/2006 ze
dne 29. 03. 2006 ve znění změn nebo jiném obdobném či navazujícím materiálu.
Další prováděcí pokyny k zákonu č. 219/2000 Sb. a vyhlášce č. 62/2001 Sb.
Širší nabídku (§ 19 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.) nepotřebného majetku (§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.) provádějí organizační složky státu a státní organizace prvořadě prostřednictvím Centrální adresy (http://www.centralniadresa.cz/cadr/), současně s oslovením potencionálních zájemců z řad organizačních složek státu a státních organizací.
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Organizační složky státu a státní organizace provádějí zjišťování zájemců o koupi majetku (§ 22 zákona č. 219/2000
Sb., § 22 až § 24 vyhlášky č. 62/2001 Sb.) rovněž prvořadě prostřednictvím Centrální adresy.
Organizační složky státu a státní organizace přikládají k žádosti o schválení zápisu nebo smlouvy, na základě nichž
nabývají nebo pozbývají příslušnost hospodařit s nemovitou věcí (§ 17 vyhlášky č. 62/2001 Sb.) následující doklady
‒ odůvodnění,
‒ doklad o způsobu zjišťování zájmu o využití předmětného majetku státu u ostatních organizačních složek státu
a státních organizací, popřípadě konkrétní okolnosti a důvody, pro které bylo upuštěno od nabídky jiným organizačním složkám a státním organizacím,
‒ prohlášení pozbývajícího o nepotřebnosti majetku (§ 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.)
‒ prohlášení nabývajícího, že majetek je potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti
nebo stanoveného předmětu činnosti, a že bude využíván k plnění funkcí nabývajícího anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí; nebo k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
‒ doklady o účetní ceně majetku,
‒ doklady o tom, že převáděný majetek je majetkem státu a že pozbývající je oprávněn s majetkem nakládat (doklady o nabytí majetku Českou republikou, doklady zakládající příslušnost hospodařit nebo právo hospodařit s majetkem státu – tyto informace je potřebné uvádět i v příslušném ustanovení smlouvy nebo zápisu),
‒ doklady o tom, že se k majetku nevztahují práva třetích osob (doklady o tom, že majetek není „restitučně“ ohrožen),
‒ doklady o věcných právech třetích osob, byť jen uplatněných (věcná práva, břemena, určovací žaloby atd.),
‒ úplný výpis z příslušné vložky pozemkové knihy společně se srovnáním majetkové evidence na současný stav
katastru nemovitostí,
‒ aktuální výpis z listu vlastnictví pozbývajícího vztahující se ke konkrétnímu majetku,
‒ v případě úplatného přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem doklad, na základě něhož byla cena stanovena,
‒ doklad o podpisovém právu osob jednajících za zúčastněné organizační složky státu či státní organizace,
‒ veškerá vyhotovení zápisu nebo smlouvy s úředně ověřenými podpisy jednajících osob.
Je-li nabývající organizační složka nebo státní organizace založena nebo zřízena Českou republikou – Ministerstvem
zemědělství, musí být zápis nebo smlouva již schválena zřizovatelem nebo zakladatelem pozbývající organizační
složky státu či státní organizace (je-li ho).
Příslušná ustanovení smlouvy musí obsahovat informace dle písmene b) až g) a j).
Ustanovení odstavce 3., o náležitostech žádosti o schválení zápisů nebo smluv, na základě nichž organizační složky
státu nebo státní organizace nabývají nebo pozbývají příslušnost hospodařit s nemovitou věcí, se rovněž přiměřeně
použijí i při přípravě a uzavírání smluv nebo zápisů mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Česká republika – Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele nebo
zakladatele je považováno. Tyto smlouvy nebo zápisy nepodléhají schválení Ministerstva zemědělství (§ 17 vyhlášky
č. 62/2001 Sb.). Stejné pravidlo se vztahuje i na převody majetku na organizační složky státu nebo státní organizace,
jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Česká republika – Ministerstvo zemědělství nebo za jejichž zřizovatele
nebo zakladatele je považováno, s nímž hospodaří Státní pozemkový úřad. Metodickými pokyny Státního pozemkového úřadu vyžadovaná předchozí stanoviska České republiky – Ministerstva zemědělství, jakožto zřizovatele nebo
zakladatele organizačních složek státu a státních organizací, v případech převodu majetku, s nímž hospodaří Státní
pozemkový úřad na tyto účetní jednotky, je nutno považovat bez dalšího za souhlasná, a to při splnění podmínky vydání
prohlášení nabývajícího o tom, že majetek je potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své
působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti, a že bude využíván k plnění funkcí nabývajícího anebo v souvislosti
s plněním těchto funkcí; nebo k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
Schvalování úkonů ve smyslu ustanovení článku I., II. a IV. odst. 3 tohoto opatření pověřují vrchního ředitele sekce
správní Ministerstva zemědělství. Schvalování úkonů dle článku II. provádí úsek správní ve spolupráci s úsekem
ekonomickým.
Žádosti o schválení smluv podle ustanovení článku III. předkládají organizační složky státu a státní organizace cestou
Ministerstva zemědělství, sekce správní. Zmocňuji náměstka úseku správního ke zveřejnění tohoto opatření předepsaným způsobem. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu ministrem zemědělství.
VÝJIMKA z opatření Ministerstva zemědělství ze dne 15. 8. 2013
vydaného v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Česká republika – Státní pozemkový úřad (se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774) požádal
svým podáním ze dne 10. 09. 201 čj. SPÚ 379476/2013 o generální výjimku z ustanovení čl. I. odst. 1 opatření Minis-
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terstva zemědělství ze dne 15. 08. 2013 čj. 48326/2013-MZE-12142, vydaného v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Dle ustanovení čl. I. odst. 1 opatření Ministerstva zemědělství ze dne 15. 08. 2013 čj. 48326/2013-MZE-12142 si
Ministerstvo zemědělství vyhradilo ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb. schvalování úplatného
nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru, přesáhne-li kupní cena jednotlivě 500.000 Kč, přičemž nabývaný majetek musí být potřebný k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů nabyvatele v rámci své působnosti nebo
stanoveného předmětu činnosti (§ 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.), pokud nejde o nabytí majetku ve veřejném zájmu
(§12 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.). Kupní cenu lze sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle
zvláštního právního předpisu a to na základě znaleckého posudku. Ve veřejném zájmu může Ministerstvo financí dát
předchozí souhlas ke sjednání ceny vyšší. To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě (§12 odst. 4 zákona č.
219/2000 Sb.). K žádosti o schválení kupní smlouvy o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru
musí být dále přiloženy dokumenty požadované Ministerstvem financí v metodickém materiálu čj. 22/42820/2006 ze
dne 29. 03. 2006 ve znění změn nebo jiném obdobném či navazujícím materiálu. Státní pozemkový úřad odůvodňuje
svou žádost o udělení generální výjimky potřebou podniknout právní úkony související s dražebními jednáními proti
povinné Ludmile Blažkové (bytem Pražská 32, 373 67 České Budějovice – Borek).
Česká republika – Ministerstvo zemědělství rozhoduje, že ustanovení čl. I. odst. 1 opatření Ministerstva zemědělství
ze dne 15. 08. 2013 čj. 48326/2013-MZE-12142, vydané v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nedopadá na Českou republiku – Státní
pozemkový úřad, a to od data vydání této výjimky v případech, kdy se jedná o zpětný odkup majetku, ke kterému
vykonával správu Pozemkový fond České republiky podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo se kterým byl příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a je uveden v § 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů.
Státní pozemkový úřad je však povinen dodržet pravidla pro nabývání majetku do vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, uvedená zejména v ustanovení § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny
sídlo: Praha 4, Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se mění takto:
1. za bod 2.2 se vkládá nový bod 2.3, který zní:
„2.3 vědeckovýzkumná činnost v oborech ekonomika a ochrana přírody pro účely výkonu znaleckého oprávnění
v rozsahu hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les,
planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů,
výrobků a zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu;“,
body 2.3 až 2.13 se nově označují jako body 2.4 až 2.14.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace
sídlo: Kyjov, Strážovská 965, PSČ 697 33
identifikační číslo: 47377445
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zůstává 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: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, příspěvkové organizace
nový název: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
sídlo: Křetín, Křetín 12, PSČ 679 62
identifikační číslo: 00386766
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zůstává beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: zůstává beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zůstává 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: zůstává beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zůstává beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkových organizací ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy
Vary, příspěvková organizace
sídlo: 360 66 Karlovy Vary, Bezručova 19
identifikační číslo: 70 83 89 92
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Žlutice
nový název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: 364 52 Žlutice, Poděbradova 396
identifikační číslo: 70 94 56 32
b) název příspěvkové organizace: Střední škola živnostenská Sokolov
nový název příspěvkové organizace: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
sídlo: 356 01 Sokolov, Žákovská 716/1
identifikační číslo: 75 05 91 51
změna příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Závodní 205, Karlovy Vary, 360 06
nové sídlo: Závodní 390/98c, Karlovy Vary, 360 06
V ostatních bodech se zřizovací listina nemění.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Mariánské Lázně
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sídlo: 353 01 Mariánské Lázně, Palackého 191/101
identifikační číslo: 47 72 34 24
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zúžení vymezení hlavního účelu a předmětu
činnosti příspěvkové organizace
Původní hlavní činnost: činnost dětského domova a školní jídelny
Hlavní účel a předmět činnosti nově zní: Činnost dětského domova
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Původní adresa sídla: 356 11 Sokolov, Husitská 2053
Nová adresa sídla 356 01 Sokolov, Husitská 2053
identifikační číslo: 49 76 71 94
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Původní adresa sídla: 350 38 Cheb, Hradební 2
Nová adresa sídla 350 02 Cheb, Hradební 2
identifikační číslo: 00 66 97 33
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 4. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
nové sídlo: Pospíšilova 365, Hradec Králové 500 03
identifikační číslo: 72 049 103
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
sloučení příspěvkových organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina, bývalý okres Pelhřimov
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Kamenice nad Lipou
sídlo: Masarykova 410, 394 70 Kamenice nad Lipou
identifikační číslo: 00073211
sloučení s příspěvkovou organizací: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 144 504 70
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Střední odborné
učiliště Pelhřimov, jako organizaci přejímající. Střední škola Kamenice nad Lipou k 1. 1. 2013 zaniká.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 21. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: ČSA 517, 738 02 Frýdek – Místek
nové sídlo: Čs. armády 517, 738 01 Frýdek – Místek
identifikační číslo: 006 014 11
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b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
původní sídlo: ČSA 4a, 748 01 Hlučín
nové sídlo: Čs. armády 336/4a, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 006 018 37
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek – Místek, příspěvková
organizace
původní sídlo: Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek ‒ Místek
nové sídlo: Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek – Místek
identifikační číslo: 696 101 34
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Na Hrázi 2126, 738 02 Frýdek – Místek
nové sídlo: Na Hrázi 2126, 738 01 Frýdek – Místek
identifikační číslo: 683 342 22
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek – Místek
nové sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek – Místek
identifikační číslo: 136 44301
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková
organizace
nový název: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm příspěvková organizace
identifikační číslo: 005 764 41
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová – Poruba, Slezská 1100, příspěvková
organizace
nový název: Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace
identifikační číslo: 623 316 80
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
nový název: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 488 045 25
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
identifikační číslo: 646 282 13
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav neurologicko – geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: 793 05 Moravský Beroun, Masarykova 412
identifikační číslo: 006 009 46

stránka 12

Ústřední věstník

Částka 3

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
hlavním účelem a předmětem činnosti je:
‒ poskytování zdravotních služeb, v rozsahu oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to
Ambulantní péče – v oborech dermatovenerologie, diabetologie a endokrinologie, geriatrie, neurologie, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody (a to sciagrafie a sciaskopie), rehabilitační a fyzikální medicína,
vnitřní lékařství, ergoterapeut, fyzioterapeut, klinický logoped, klinický psycholog, nutriční terapeut, zdravotně-sociální pracovník;
Následná lůžková péče a dlouhodobé lůžková péče včetně dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče – v oborech geriatrie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, všeobecná sestra, zdravotnický
asistent, ošetřovatel a sanitář – a to v druzích péče léčebně rehabilitační péče a ošetřovatelské péče.
‒ poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to služeb vymezených v § 35 a § 52 citovaného zákona (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: dosavadní text článku VI. Výše
uvedené zřizovací listiny se nahrazuje tímto zněním:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti: ubytovací služby; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků; realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; výroba, obchod
a služby jinde nezařazené;
‒ hostinská činnost
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně
od činnosti hlavní.
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisejí s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: 772 00 Olomouc, Aksamitova 8
identifikační číslo: 008 491 03
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
hlavním účelem a předmětem činnosti je: poskytování zdravotních služeb v rámci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a to
‒ poskytování zdravotnické záchranné služby, zejména poskytování přednemocniční neodkladné péče osobám se
závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života a poskytování činností dle § 4 zákona č. 374/2011
Sb.,
‒ přeprava pacientů neodkladné péče
‒ zajišťování lékařské pohotovostní služby v rozsahu dle pokynu zřizovatele
‒ nakládání s tělem zemřelého v rozsahu zajišťování prohlídek těl zemřelých, v případě, kdy k úmrtí došlo při
poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále zajišťování prohlídek těl zemřelých podle smlouvy uzavřené se zřizovatelem.
Výkon činností poskytovatele zdravotnické záchranné služby k připravenosti na řešení mimořádných událostí
a krizových situací v souladu s § 20 zákona č. 374/2011 Sb. včetně činností podle § 16 zákona č. 374/2011 Sb.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
‒ zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí v rámci
přednemocniční neodkladné péče
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti;
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Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně
od činnosti hlavní.
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisejí s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace
sídlo: 779 00 Olomouc, U dětského domova 269
identifikační číslo: 008 491 97
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
hlavním účelem a předmětem činnosti je: poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro
děti do 3 let věku, a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména
dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytování zdravotních služeb – v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče; v oborech klinický
psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče stacionární; v oboru
dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče: ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče
následná.
Zajišťování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze klientům, kterým Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace, budou poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby
v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti ubytovací služby,
tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková
organizace, budou poskytovat jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
‒ péče o dítě do tří let věku v denním režimu
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; realitní
činnost, správa a údržba nemovitostí;
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně
od činnosti hlavní.
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisejí s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
Ve stávající příloze č. 1 zřizovací listiny se část „A2) Stavby nezapsané do katastru nemovitostí“ ruší a nahrazuje
se tímto textem: „A2) Stavby nezapsané do katastru nemovitostí…
V ostatních bodech zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identifikační číslo: 008 490 81
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem a předmětem činnosti je:
poskytování zdravotních služeb v rozsahu oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to
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‒ ambulantní péče – v oborech geriatrie, chirurgie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací
metody (a to sciagrafie a sciaskopie), rehabilitační a fyzikální medicína, všeobecné praktické lékařství, fyzioterapie;
‒ lůžkové péče – včetně péče následné a dlouhodobé – v oborech geriatrie, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační
a fyzikální medicína – a to včetně druhů péče léčebně rehabilitační péče a ošetřovatelské péče;
‒ ambulantní péče (laboratoř klinické biochemie) – v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků;
Poskytování sociálních služeb podle § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).
V ostatních bodech zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Šumperk, Dr. E. Beneše 13, 787 01
identifikační číslo: 750 109 84
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem a předmětem činnosti je:
‒ poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku, a to dětem zpravidla
do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu
s § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších
předpisů.
‒ poskytování zdravotních služeb: v oborech praktického lékařství pro děti a dorost, fyzioterapeut, všeobecná
sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče; v oborech dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská
sestra (druh péče: ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná.
‒ zajišťování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
‒ poskytování sociálních služeb v souladu s § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
‒ péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně
od činnosti hlavní.
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednorázové (náhodné) činnosti nesouvisejí s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
V ostatních bodech zůstává zmíněná zřizovací listina beze změn.

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k
hospodaření: mění se takto: Do přílohy č. 2 ‒ seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán
organizaci
k hospodaření, se doplňují následující položky:
Pozemek označený jako p. p. č. 513/9 – ostatní plocha – jiná plocha, obec Lány, katastrální území Lány u Bylan;
Pozemek označený jako p. p. č. 522/6 – orná půda, obec Lány, katastrální území Lány u Bylan;
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Pozemek označený jako p. p. č. 273/29 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Medlešice.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
sídlo: Průmyslová 450, 532 03 Pardubice
identifikační číslo: 69172196
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v části Hlavní předmět činnosti nově zní:
Poskytování komplexní, nedělitelné a nepřetržité odborné přednemocniční neodkladné péče včetně přednemocniční péče o dárce a příjemce orgánů na území Pardubického kraje, zahrnující plnění úkolů zdravotnické záchranné
služby v rozsahu podle ust. § 4 písm. a) až j) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické službě, k zajištění zvláštní
zdravotní péče fyzickým osobám, které se náhle nebo nečekaně ocitly v ohrožení zdraví či života, a to od vzniku
organizace pro území okresu Pardubice, s účinností od 1. 1. 2007 rovněž pro území okresu Chrudim, s účinností od
1. 4. 2007 také pro území okresu Ústí nad Orlicí a s účinností od 1. 7. 2007 též pro území okresu Svitavy, tedy pro
celý Pardubický kraj. V tomto hlavním předmětu činnosti jsou jako jeho nedílné a neoddělitelné součásti zahrnuty:
‒ kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k odborné zdravotnické první pomoci a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče;
‒ přeprava pacientů neodkladné péče (mezi poskytovateli zdravotních služeb, ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. f)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách);
‒ přeprava zraněných, nemocných a rodiček, jde-li o osoby s náhle a neočekávaně vzniklým závažným postižením zdraví nebo s přímým ohrožením života;
‒ zdravotnická dopravní služba (rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče
u poskytovatele, přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, neodkladná
přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek, zdravotnických prostředků nezbytných pro neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu);
‒ poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby cizincům;
‒ rychlá přeprava orgánů odebraných pro účely jejich transplantace, popřípadě potencionálních příjemců těchto
orgánů, nelze-li takovou přepravu zajistit stejně rychle jiným způsobem;
‒ rychlá přeprava odborníků, popř. léčivého přípravku, krve nebo jejího derivátu, biologického materiálu či zdravotnického prostředku, vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho
život, přičemž příslušné zdravotnické zařízení potřebným odborníkem či materiálem momentálně nedisponuje
a přepravu nelze zajistit stejně rychle jiným způsobem;
‒ organizace některých specializovaných činností, zejména tzv. sekundárních výkonů, dopravy nemocných a raněných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky a vyžadování součinnosti jiných organizací zdravotnické záchranné služby a dalších zdravotnických zařízení, policie, hasičských
sborů při hromadných neštěstích a katastrofách včetně případné aktivace havarijního plánu příslušného území,
udržování spojení se všemi zúčastněnými, vyhodnocování a předávání všech souvisejících informací, organizace rychlého výjezdu potřebných sil a prostředků a zajištění informovanosti oddělení nemocnic o potřebě
příjmu většího počtu postižených;
‒ součinnost s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému, Policií ČR, podíl na krizovém plánování a řízení;
‒ lékařská pohotovostní služba (pouze v rozsahu zajišťování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení);
‒ zabezpečování zdravotnických služeb pro odvodní řízení podle branného zákona, a to od vzniku organizace pro
území okresu Pardubice, s účinností od 1. 1. 2007 rovněž pro území okresu Chrudim, s účinností od 1. 4. 2007
také pro území okresu Ústí nad Orlicí a s účinností od 1. 7. 2007 též pro území okresu Svitavy, tedy pro celý
Pardubický kraj;
‒ zajišťování zdravotnických služeb při společenských, kulturních a sportovních akcí
‒ vzdělávání ve zdravotnictví
‒ výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy majetku ve vlastnictví Pardubického kraje svěřeného k hospodaření a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje;
‒ plnění dalších úkolů v souladu s právními předpisy platnými pro odvětví zdravotnictví
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změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 150 538 14
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se takto:
Do přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňují následující položky:
‒ bytová jednotka č. 1087/22 v domě č. p. 1087, postaveném na pozemku st. p. č. 7329, obec Chrudim, část obce
Chrudim II, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti 988/16727 ke společným částem domu č. p. 1087, postaveném na pozemku
st. p. č. 7329, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti 1/105 k nebytové jednotce č. 1087/1 v bytovém domě č. p. 1087, postaveném
na pozemku st. p. č. 7329, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti 506/351267 ke společným částem domu č. p. 1087, postaveném na pozemku
st. p. č. 7329, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
‒ pozemek označený jako p. p. č. 513/23 – ostatní plocha – jiná plocha, obec Lány, katastrální území Lány u Bylan,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 357/47 – orná půda, obec Slatiňany, katastrální území Slatiňany,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1960/2 – zahrada, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1955/5 – zahrada, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku označeném jako p. p. č. 1955/6 – zahrada, obec Chrudim,
katastrální území Chrudim,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1070/79 – ovocný sad, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ pozemek označený jako p. p. č. 1070/80 – ovocný sad, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti 988/16727 k pozemku, označenému jako st. p. č. 7329, obec Chrudim, část
obce Chrudim II, katastrální území Chrudim,
‒ spoluvlastnický podíl o velikosti 506/351267 k pozemku, označenému jako st. p. č. 7329, obec Chrudim, část
obce Chrudim II, katastrální území Chrudim.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu příspěvkové organizace ke dni 21. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Jevíčko
sídlo: Jevíčko č. p. 508, 569 43 Jevíčko
identifikační číslo: 00193976
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: V článku IV, Hlavní účel a předmět
činnosti organizace, se v části Doplňková činnost, Předmět podnikání: doplňuje hostinská činnost;
v předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, se obory
činnosti doplňují o nový obor ubytovací služby. Tato část nově zní:
Doplňková činnost
Předmět podnikání: Hostinská činnost. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, obory činnosti: Poskytování technických služeb a ubytovací služby.
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název přejímající příspěvkové organizace: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
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sídlo: Hradská 82, 763 17 Lukov
identifikační číslo: 708 509 41
název zanikající příspěvkové organizace: Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 381, 763 16 Fryšták
identifikační číslo: 708 509 50
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Uherský Brod
původní sídlo: Mariánské náměstí 61, 688 01 Uherský Brod
nové sídlo: Mariánské náměstí 65, 688 01 Uherský Brod
identifikační číslo: 46254552

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43
znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se doplňuje a nově zní takto:
vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku, budovy, pozemky, ostatní stavby
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace poskytuje základní vzdělání
a střední vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Další součásti organizace jsou školní družina, školní klub a školní
jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
nové sídlo organizace: 181 00 Praha 8 – Troja, Glowackého 6/555
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 – Řepy,
U Boroviček 1
znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se doplňuje a nově zní takto: vymezení nemovitého
majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku, budovy,
pozemky, ostatní stavby
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10
znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku, budovy,
pozemky, ostatní stavby
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
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b) název příspěvkové organizace: Galerie hlavního města Prahy
V příloze č. 1 zřizovací listiny se v části b) pozemky mění výměry parcel v k.ú. Troja.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
sídlo: Korunní 98, Praha 10, 101 00
identifikační číslo: 006 389 27
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ řízení a zabezpečování poskytování přednemocniční neodkladné péče na území hlavního města Prahy v souladu s platnou legislativou
‒ zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby, včetně přepravy tkání a orgánů k transplantaci letadlem
‒ zajišťování likvidace zdravotních následků vzniklých v důsledku mimořádných událostí a krizových situací na
území hlavního města Prahy a podle jejich povahy a rozsahu i mimo toto území v souladu s úkoly organizace
jako základní složky integrovaného záchranného systému a dále vytvoření podmínek k zabezpečení života
a zdraví obyvatel na území hlavního města Prahy při stavu ohrožení státu a válečném stavu. Plnění úkolů
vyplývajících z krizového plánu kraje, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systému.
‒ zajišťování prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území hlavního města Prahy
‒ zajišťování zdravotnických asistencí při vybraných kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných
hlavním městem Prahou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje
za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k její vlastním
hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro
potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární
soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na
nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
‒ zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový majetek bude mít
za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací
pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací
majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
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Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti: využívat svěřený majetek účelně a hospodárně; svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví; svěřený majetek udržovat,
pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům;
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty, apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ nákup zboží s tématikou zaměřenou na propagaci činnosti organizace ZZS HMP, včetně zboží zaměřeného na
poskytnutí první pomoci, za účelem dalšího prodeje
‒ zajištění zdravotnických asistencí při kulturních, sportovních a společenských akcí na základě poptávky
‒ zajišťování sekundárních transportů raněných a nemocných, včetně transportů ze/do zahraničí do /z České
republiky a převoz nepojištěných pacientů podle ceníku služeb
‒ organizování a zajišťování odborných školení a stáží v oblasti přednemocniční neodkladné péče dle ceníku
služeb
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská poliklinika Praha
sídlo: Spálená 12, Praha 1, 110 00
identifikační číslo: 001 286 01
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k její vlastním
hospodářskému využití: poskytovatel zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení a zajišťování činností s tím
souvisejících:
‒ poskytování závodní preventivní péče, primární a preventivní péče posluchačům vysokých škol se sídlem na
území hl. m. Prahy, právnickým osobám, zřizovaným hl. m. Prahou, případně dalším subjektům a výkon posudkové činnosti;
‒ zajišťování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků do odvodních komisí zřízených krajským vojenským
velitelstvím Praha v rámci odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;
‒ poskytování zvláštní ambulantní péče, zejména zdravotní péče tělesně nebo smyslově postiženým posluchačům vysokých škol;
‒ poskytování specializované ambulantní péče, zejména provozování centra prevence a léčby závislosti na návykových látkách;
‒ poskytování dispenzární péče;
‒ provozování dietní jídelny;
‒ poskytování lékařské služby první pomoci;
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje
za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k její vlastním
hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro
potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2011, jehož inventární
soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2011 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2011 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele tato práva vlastníka:
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‒ majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině
‒ nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině
‒ při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny
‒ uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
‒ zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na
nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový majetek bude mít
za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací
pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací
majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný
právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti: využívat svěřený
majetek účelně a hospodárně; svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví; svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými
právními předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů;
využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům;
Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. Organizace je povinna používat u svého názvu
logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty, apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ poradenská a informační činnost ve zdravotnictví
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ poskytování služeb převozů krve, krevních derivátů a biologických materiálů, popřípadě dopravy zdravotnického materiálu
‒ pronájem plochy pro reklamní účely
‒ výkony zubní laboratoře za protetické práce prováděné pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní
lékařství
‒ služby dietní menzy pro ostatní strávníky nad rámec dotované stravy vysokoškolských studentů
‒ vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
‒ poskytování služeb souvisejících s provozem zdravotnického zařízení včetně pronájmu zdravotnické techniky
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,
5. Května 51
sídlo: Praha 4, 5. Května 51
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě usnesení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
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‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
‒ kosmetické, masérské, rekondiční a regenerační služby; manikúra a pedikúra
‒ hostinská činnost
‒ pronájem dvou služebních bytů v budově 5. Května 51, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7
sídlo: Drahaňská 7, Praha 8
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace poskytuje předškolní vzdělávání
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je internát a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská 2017
nový název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 5, Pod Radnicí 5
nový název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie Hovorčovická, se sídlem 130 00 Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí
organizace je školní jídelna-výdejna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ pronájem služebního bytu v budově U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Aloyse Klara, se sídlem Praha 4, Vídeňská 28
nový název příspěvkové organizace: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace poskytuje předškolní vzdělání
a střední vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby,
informační, diagnostickou a metodickou činnost. Další součástí organizace jsou internát a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola se sídlem
128 41 Praha 2, V Pevnosti 4
znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
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vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská poliklinika Praha
v článku VI. se za bod 7. Doplňuje bod 8., který zní takto: „8. Provozování záchytné služby tj. činnosti zajišťující
vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na záchytné stanici“
Příloha č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto: Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: rozpis nemovitého majetku
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Náhorní
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem služebního bytu v budově U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nově zní:
okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem svěřených nebytových prostor
‒ pronájem svěřených pozemků včetně venkovního pódia s akustickou stěnou a mobiliáře
‒ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2,
Ječná 27
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – Lysolaje
Oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha ‒ Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha ‒ Lysolaje, 165 00
zařazení do bývalého okresu: Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pampeliška
sídlo: Mateřská 104/1, Praha ‒ Lysolaje, 165 00
identifikační číslo: 71294074
c) Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Je příspěvkovou organizací ‒ právnickou
osobou (dále též jen „právnická osoba“) s právní subjektivitou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je zařazena do sítě státních škol, má předmět činnosti stanoven
ustanoveními cit. Vyhlášky MŠMT ČR č. 35/1992 Sb.
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Ředitel Mateřské školy je jako statutární orgán právnické osoby oprávněný jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitel řídí provoz školy
a jmenuje svého zástupce, který ho v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho práva povinností, s výjimkou těch, které si ředitel vymezí k vlastnímu rozhodování.
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Zřizovatel přenechává ke dni 1. 1. 2014 do užívání Mateřské škole formou výpůjčky
následující nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele: Zapsaný na LV č. 414 v k.ú. Lysolaje, obec Hlavní město
Praha: budova č. p. 104, pozemek parc. č. 4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 a pozemek parc. č. S,
ostatní plocha o výměře 1083 m“, Mateřská škola hospodaří dále s vymezeným movitým a nemovitým majetkem
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeným Statutem hl. m. Prahy zřizovateli, který jí byl zřizovatelem
předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití ke dni 1. 1. 2014.
Soupis vymezeného movitého a nemovitého majetku, který bude Mateřské škole převeden ke dni 1. 1. 2014 z majetku Základní školy a Mateřské školy Praha 6 ‒ Lysolaje, je přiložen jako „Příloha č. 1“.
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Poškození nebo odcizení vymezeného majetku
Mateřská škola neprodleně ohlásí zřizovateli. Majetek a majetková práva nabytá Mateřskou školou z prostředků
získaných její hospodářskou činností jsou též předmětem hospodaření školy. Za hospodaření školy s vymezeným
či jinak nabytým majetkem odpovídá ředitel Mateřské školy jako její statutární orgán.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Mateřská škola může zejména provozovat:
‒ pronájem kapacit sloužících k plnění úkolů při výuce a výchově v době, kdy nejsou dostatečně využity
‒ pronájem nebytových prostor dočasně nevyužitých
‒ pronájem nemovitého a movitého majetku a jejich součástí za účelem umístění technických zařízení apod.
‒ poskytování stravovacích služeb pro jiné zájemce než žáky a zaměstnance školy
‒ prodej a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
‒ pořádání kurzů a školení
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 3. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Benátky nad Jizerou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
sídlo: Husovo náměstí 55, 294 71 Benátky nad Jizerou
identifikační číslo: 70 997 501
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
hostinská činnost – živnostenské oprávnění čj. ObŽÚ/U72/2013/RAC, vznik oprávnění 03. 01. 2013
a pronájem nebytových prostor příspěvkové organizaci Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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MĚSTO ČESKÁ LÍPA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Česká Lípa
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 2063, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
sídlo: Svárovská 3315, Česká Lípa, 470 01
MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Františkovy Lázně, zařazení do bývalého okresu Cheb
b) název příspěvkové organizace: Domov dětí a mládeže Reneta Františkovy Lázně
nový název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně
původní sídlo: Františkovy Lázně, část Žírovice 49, 350 02 Cheb
nové sídlo: Dlouhá 181/6, 351 01 Františkovy Lázně
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně poskytuje zábavu, rekreaci a vzdělávání ve volném čase dětí, mládeže a dospělých. Ve spolupráci
s ostatními institucemi se podílí na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Při své činnosti postupuje v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jinými obecně závaznými právními
předpisy a zřizovací listinou. Příspěvková organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže a školní družiny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje příspěvkové
organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti s tím, že doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně.
‒ pronájem prostor pro školení, semináře, kurzy apod.
MĚSTO HAVLÍČKUV BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171
identifikační číslo: 72 06 30 50
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 její vlastním
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ nově se doplňuje další okruh doplňkové činnosti, a to: výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických
a sádrových výrobků (obor 21);
‒ nově se blíže specifikuje povolená doplňková činnost – silniční motorová doprava, a to jako:
‒ nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
‒ osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
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MĚSTO CHABAŘOVICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Chabařovice, okres Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Chabařovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice
identifikační číslo: 72 743 310
s účinností od 1. 9. 2013 dojde ke sloučení se Základní školou Chabařovice, příspěvková organizace

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 17. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, 278 01, okres Mělník
identifikační číslo: 71 008 152
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní účel a předmět činnosti organizace je
vymezen školským zákonem a právními předpisy prováděcími, souvisejícími a navazujícími a touto zřizovací
listinou.
Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti organizace je komplexní zajištění výchovy a základního vzdělání žáků a s tím spojených a navazujících činností.
Organizace vykonává hlavní činnosti dále uvedených školských zařízení:
‒ základní škola – dle § 36-56 školského zákona, místo výkonu činnosti: Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682,
278 01
‒ školní družina – dle § 117 školského zákona, místo výkonu činnosti: Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682,
278 01
‒ školní jídelna – dle § 119 školského zákona, místo výkonu činnosti: Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682,
278 01
‒ závodní stravování (poskytování stravování pro zaměstnance organizace) – dle § 33b zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace (řídí organizaci), je oprávněn jednat jménem organizace a zastupovat organizaci navenek.
Ředitel zastupuje organizaci samostatně. Při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů se ředitel
podepisuje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu organizace připojí pod své jméno
a označení funkce svůj podpis. Ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele. Zástupce jmenuje a odvolává ředitel. Ředitel určuje vedoucího školní jídelny a vedoucího školní družiny. Zřizovatel stanovuje řediteli
plat, hodnotí jeho činnost. Práva a povinnosti ředitele se řídí platnými právními předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: k zajištění
předmětu činnosti užívá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě smluvního vztahu se zřizovatelem. Dispoziční práva k nakládání s tímto majetkem jsou stanovena smlouvou o výpůjčce nemovitého majetku
a smlouvou o bezúplatném převodu movitého majetku. Veškerý majetek (movitý, nemovitý, finanční, nehmotný,
zásoby, pohledávky, aj.), který organizace nabývá svou činností (hlavní nebo doplňkovou), nabývá do svého vlastnictví. K nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti
právního úkonu.
Organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva v běžném roce pořízená:
‒ na základě ročního plánu nákladů a výnosů (ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost organizace a úpravy plánu a příspěvku, včetně snížení
při nařízení odvodů, schválené zřizovatelem v průběhu roku na základě finančního vypořádání)
‒ na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zřizovatelem schválených přídělů do fondů při
vypořádání výsledku hospodaření organizace
‒ na základě rozhodnutí zřizovatele
Organizace nabývá do svého vlastnictví dlouhodobý majetek pořízený na základě zřizovatelem schváleného roz-
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pisu (včetně úprav rozpisu) použití investičního fondu organizace podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a z investiční dotace.
Organizace může nabývat (přijímat) do svého vlastnictví dary účelově určené pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých darů účelově neurčených. O jejich přijmutí rozhoduje ředitel a informuje zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků poskytnutých z národních
fondů, event. ze zahraničí. Zřizovatel zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje
v případech, kdy je tak stanoveno platnými právními předpisy nebo rozhodnuto na základě nich. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na provoz zpravidla na výkony nebo jiné její potřeby. Pokud organizace vytvoří ve
své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti (§ 28 odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb.).
Zřizovatel stanovuje organizaci na každý kalendářní rok:
‒ závazné ukazatele (příspěvek na provoz, dotace na investice, individuální dotace)
‒ další případné ukazatele (stanovení hospodářského výsledku jako základ pro rozdělení fondů)
Výsledky hospodaření předkládá organizace zřizovateli v jím stanovených termínech a rozsahu. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření a řízení organizace. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
‒ sjednávat půjčky či úvěry (souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb)
‒ pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě
‒ uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu, to vše pod sankcí neplatnosti právního úkonu
Organizace nesmí zajišťovat závazky: nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům je organizace oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Vystavovat nebo akceptovat směnky. Být směnečným ručitelem; to vše pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
Organizace má právo zhodnocovat volné finanční prostředky v peněžním ústavu, ve kterém vede běžný účet.
Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, bez předchozího schválení RM, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních
potřeb a s výjimkou postupu podle § 27 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby ani mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Další práva a povinnosti zřizovatele
a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, není-li stanoveno jinak, plní ve smyslu § 102 odst. 2) písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kralupy nad Vltavou.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: vedle hlavních činností uvedených
v bodě 3., pro něž je zřizována, může organizace v rámci volných kapacit vykonávat doplňkovou činnost sloužící
k lepšímu využívání všech hospodářských možností organizace, přičemž plnění hlavního účelu nesmí být narušeno. Organizace může vykonávat následující doplňkové činnosti:
‒ krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby, kurzy a školení související s výchovně
vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím
‒ hostinská činnost (poskytování stravování pro osoby, které nejsou zaměstnanci organizace)
‒ pronájem mechanismů a strojů
‒ pořádání vzdělávacích kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti organizace
‒ pronájem služebního bytu školníka
K zajištění doplňkových činností může organizace využívat prostředky, s nimiž hospodaří. Při výkonu doplňkových činností postupuje organizace v souladu s platnými právními předpisy. Doplňkovou činnost, která je živností
podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, je
oprávněna organizace vykonávat nejdříve dnem vydání živnostenského oprávnění. Doplňkové činnosti a s nimi
související náklady, výnosy, majetek a závazky se sledují odděleně od hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kralupy nad Vltavou
b) název příspěvkové organizace: Plavecký stadion v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
identifikační číslo: 470 07 257
Veškerá práva a povinnosti přecházejí na zřizovatele.
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MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 29. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Moravské Budějovice, bývalý okres Třebíč
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
sídlo: Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
identifikační číslo: 750 236 44
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, se doplňuje
o:
‒ modernizace MŠ Husova, inv. č. MUMBP001V317, ev. č. 10010 umístěné na pozemku
p. č.st. 600………….439.524,00Kč
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
oznamuje
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Most
zařazení do bývalého okresu: Most
b) název: Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace
sídlo: Albrechtická 414/1, 434 01 Most
identifikační číslo: 00830992
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, školní družiny a školní
jídelny
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Most
zařazení do bývalého okresu: Most
b) název: Centrum rozvoje turismu Mostecka, příspěvková organizace
sídlo: Radniční ½, 434 69 Most
identifikační číslo: 75128730
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: propagační činnost statutárního města Mostu,
rozvoj turistického ruchu a provozování turistické informační kanceláře

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Nový Jičín
b) název přejímající příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 479 982 61
název zanikající příspěvkové organizace: Kino Květen Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 008 443 31
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se pro přejímající organizaci doplňuje o body,
které zní:
‒ pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení
‒ organizování a pořádání kulturních akcí, zejména určených dětem a mládeži
‒ vydávání tiskovin propagujících činnost organizace
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací dochází k převodu majetku, práv a závazků zanikající organizace Kino Květen Nový Jičín, příspěvková organizace, na přejímající organizaci Městské kulturní středisko Nový
Jičín, příspěvková organizace.

MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Rokytnice v Orlických horách
zařazení do bývalého okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Městská správa bytů Rokytnice v Orlických horách
sídlo: náměstí T. G. Masaryka čp. 4, Rokytnice v Orlických horách, 517 61
identifikační číslo: 150 409 25

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 14. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Teplice
b) název příspěvkové organizace: Městské jesle Bělehradská
sídlo: Bělehradská 2747, 415 01 Teplice
identifikační číslo: 709 264 09
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: nově zní: hlavním účelem a posláním organizace je péče o děti ve věku do 3 let v denním režimu.
Za tímto účelem organizace provádí zejména tyto činnosti:
‒ denní výchovnou a pohybovou péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let
‒ zabezpečení stravování po dobu pobytu dětí v organizaci

MĚSTO TŘEBOŇ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 01. 03. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Třeboň
b) název přejímající příspěvkové organizace: Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
sídlo: Na Sadech 375, 379 01 Třeboň
identifikační číslo: 6081687
název zanikající organizace: Školní jídelna ‒ CENTRUM Třeboň, Na Sadech 349/II
sídlo: Na Sadech 349, 379 01 Třeboň II
identifikační číslo: 711 66 599
Majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace přecházejí ke dni 01. 03. 2013 na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Třeboň, Na Sadech 375.
změnu zřizovací listiny přejímající příspěvkové organizace ke dni 01. 03. 2013
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny:
Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, zejména pak ustanoveními
Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání
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Zařízení školního stravování ‒ školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.
Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
‒ Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou Města Třeboně
‒ Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční
podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
‒ Majetek zřizovatele uvedený v příloze č. 1 této zřizovací listiny se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek). Příloha č. 1 je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
‒ Veškerý majetek, který příspěvková organizace nabývá svou činností hlavní nebo doplňkovou, s výjimkou
majetku získaného darem nebo děděním, nabývá pro svého zřizovatele a zřizovatel jí tento majetek svěřuje
k hospodaření
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek:
‒ efektivně a ekonomicky účelně využívat,
‒ pečovat o jeho ochranu a zvelebování,
‒ provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,
‒ hospodařit s ním v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
Podrobnější vymezení práv a povinností je uvedeno v příloze č. 2 k této zřizovací listině příspěvkové organizace
s názvem „Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku“, která je její nedílnou
součástí.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní
účel:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ výroba učebních pomůcek
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
‒ další činnosti související s hlavním účelem
‒ hostinská činnost
‒ specializovaný maloobchod.
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
‒ nebude prováděna na úkor hlavní činnosti, ani jinak nenaruší plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace.
‒ bude odděleně sledována a účtována.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Třeboň
zařazení do bývalého okresu: Jindřichův Hradec
b) název příspěvkové organizace: Informační a kulturní středisko Třeboně
sídlo: Masarykovo nám. 103/I, 379 01 Třeboň
identifikační číslo: 003 657 51
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Třeboň
zařazení do bývalého okresu: Jindřichův Hradec
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Třeboň
sídlo: Chelčického 2, Třeboň II, 379 01 Třeboň
identifikační číslo: 21551464
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
hlavní účel: Městská knihovna Třeboň je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez roz-
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dílu veřejné knihovnické, informační a další služby vymezené v § 4 a § 14 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
předmět činnosti:
‒ získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond (knihy, periodika,
zvukové a zvukově obrazové dokumenty) a informace o obci.
‒ zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby
a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond.
‒ poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše.
‒ zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací z Městského úřadu
Třeboň.
‒ umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
‒ zpřístupňovat knihovní dokumenty z knihovních fondů jiných knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.
‒ pořádat kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
‒ vydávat tematické publikace.
‒ poskytovat reprografické služby.
‒ zajišťovat v rámci platného legislativního rámce regionální funkce v kooperačním systému knihoven.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace a je jmenován nebo odvoláván radou města Třeboně. Jmenování i odvolání má písemnou formu. Ředitel je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny,
za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně k hospodaření, i za správnost nakládání s finančními
prostředky podle platných právních předpisů. Ředitel předkládá zřizovateli ke schválení knihovní (a výpůjční) řád
a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Majetek, který se předává knihovně k hospodaření a majetek, který má ve výpůjčce, je
vymezen v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listin. Majetek, který se předává knihovně k hospodaření,
je tvořen movitým majetkem v hodnotě 2.516.159,01 Kč. Majetek, který je předán knihovně k hospodaření, slouží
k zajištění hlavního účelu, k němuž byla knihovna zřízena v souladu s čl. 1 zřizovací listiny. Knihovna má právo
hospodařit i s dalším majetkem, který nabude řádným způsobem od data účinnosti 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:
Knihovna je oprávněna používat tento majetek v rámci předmětu hlavní i doplňkové činnosti výhradně sama bez
třetí osoby. Majetek se předává knihovně k hospodaření na dobu jejího trvání.
Knihovna se při hospodaření s finančními prostředky řídí ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Knihovna není oprávněna nakupovat akcie či jiné
cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen po předchozím souhlasu zřizovatele.
Knihovna má k majetku ve vlastnictví města, který jí byl svěřen k hospodaření, následující práva a povinnosti: využívat efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek; s majetkem hospodařit bezúplatně; svěřený majetek nesmí
knihovna bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, směnit, poskytnout jako výpůjčku a darovat; majetek je nedotknutelný, což znamená, že nesmí být zcizen, ani vložen do obchodní společnosti a nesmí jím být ručeno, nesmí
být zatížen právem třetích osob zejména věcnými břemeny; vést o majetku evidenci v souladu s účtovou osnovou
a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydanou MF ČR, a vnitřní směrnicí, schválenou zřizovatelem; knihovna je povinna se o majetek řádně starat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu
včetně provádění technického zhodnocení, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu; zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek; inventarizovat svěřený majetek pravidelně jedenkrát ročně se
stavem vždy k 31. 12. běžného roku, neurčují-li právní předpisy jinak; účetně odepisovat svěřený majetek v souladu
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle odpisového plánu, který je
schvalován příslušným orgánem zřizovatele; pojistit majetek předaný k hospodaření, pokud zřizovatel nerozhodne
jinak; pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel knihovny vnitřní směrnici, která po schválení zřizovatelem bude
pro knihovnu závazná; knihovna je oprávněna nabývat majetek a věci pouze do vlastnictví zřizovatele.
Zřizovatel schvaluje po skončení kalendářního roku výsledek hospodaření knihovny. V případě kladného hospodářského výsledku může schválit organizaci příděly do peněžních fondů (rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb). V případě záporného hospodářského výsledku rozhoduje o vypořádání
ztráty zřizovatel. Knihovna může posílit svůj investiční fond převodem z rezervního fondu jen ve výši písemně
odsouhlasené zřizovatelem. Knihovna může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Knihovna je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo
úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
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Knihovna je oprávněna přijímat na sebe závazek ručitele jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, a to jen tehdy, jde-li o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
Knihovna není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů
zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb. Na prostory sloužící k zajištění
hlavní činnosti může ředitel knihovny sjednat pronájem k výchovně vzdělávacím, sportovním či jiným účelům
tak, aby nebyl narušen chod knihovny a hlavní účel, ke kterému byla zřízena, a to v souladu s platnými právními
předpisy. Dlouhodobý pronájem nemovitého majetku (delší než 30 dní, nepřesahující dobu jednoho roku) může
knihovna provádět bez předchozího souhlasu zřizovatele, pouze o tomto pronájmu bude zřizovatele písemně informovat. V případě uzavření nájemního vztahu budou vzájemná práva a povinnosti k pronajímanému majetku řešeny v nájemní smlouvě. Výnosy z pronájmu majetku svěřeného knihovně k hospodaření budou příjmem knihovny
(neurčí-li zřizovatel jinak). Nevyčerpané prostředky odvede knihovna do rozpočtu města, nestanoví-li zřizovatel
jinak.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Okruhy doplňkové činnosti navazují
na hlavní účel organizace. Zřizovatel okruhy doplňkové činnosti povolí, aby mohla lépe využívat své hospodářské
možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje
se odděleně (§ 27 odst. 2 písm. g) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Okruhy doplňkové činnosti: antikvariát, pronájem vymezených prostor, prodej knih (knihkupectví).
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

MĚSTO TŘINEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název: Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), příspěvková organizace
sídlo: ul. Tyršova 275, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 00846686
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: se nemění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: ve zřizovací listině v čl. V. odst. 1 se za písm. c) vkládá
nové písmeno d), které zní:
„ d) Organizace je oprávněna realizovat na svěřeném majetku rekonstrukce a modernizace“ Dosavadní písmena
d) a e) se označují jako písmena e) a f)
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
Ostatní části zůstávají nezměněny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
sídlo: ul. Máchova 1134, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 75055473
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti ve zřizovací listině:
‒ se nahrazuje znění části Čl. 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti,
Organizace se skládá z pěti středisek, jimiž jsou (ve Čl. 3 zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005, ve znění všech
devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním)
Středisko č. 1 Denní stacionář PAPRSEK, Máchova 1134, Třinec
Středisko č. 2 Léčebná rehabilitace, Máchova 1134, Třinec a Čapkova 708, Třinec
Středisko č. 3 Denní stacionář RADOST, Čapkova 708, Třinec
Středisko č. 4 Azylový dům pro matky, Čapkova 708, Třinec;
stanice č. 1 (tréninkový byt) Tyršova 633, Třinec
stanice č. 2 (tréninkový byt) Třinec; Chopinova 445, Třinec.
Středisko č. 5 Dům na půl cesty, Čapkova 708, Třinec;
stanice č. 1 (tréninkový byt) Lidická 542, Třinec.
‒ se nahrazuje znění části I. Sociální činnost ‒ A, odstavec 2) ve Čl. 3.1 zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005, ve
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znění všech devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním: 2) Osobní asistence (§ 39 ZSS), terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje osobám ve věku od 1 do
50 let bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje, na
katastrálním území města Třinec, a dále v budovách střediska PAPRSEK, Máchova 1134, Třinec a RADOST,
Čapkova 708, Třinec.
‒ se nahrazuje znění části I. Sociální činnost ‒ B, odstavec 1) ve Čl. 3.1 zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005,
ve znění všech devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním: 1) Azylový dům, (§ 57 ZSS) pobytová služba
poskytovaná na přechodnou dobu (max. 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba se poskytuje osamělým dospělým osobám s dětmi ve středisku Azylový dům pro matky, Čapkova 708,
Třinec; včetně jeho stanic (tréninkových bytů) č. 1 na adrese Tyršova 633, Třinec a č. 2 na adrese Chopinova
445, Třinec.
‒ se nahrazuje znění části I. Sociální činnost ‒ B, odstavec 2) ve Čl. 3.1 zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005, ve
znění všech devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním: 2) Dům na půl cesty, (§58 ZSS) pobytová služba
zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a poskytuje se výše uvedeným osobám ve středisku
Dům na půl cesty, Čapkova 708, Třinec; včetně jeho stanice (tréninkový byt) na adrese Lidická 542, Třinec.
‒ se nahrazuje znění části II. Zdravotnická činnost ve Čl. 3.1 zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005, ve znění
všech devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním: Ambulantní léčebně rehabilitační, raná péče, preventivní
a poradenská činnost je poskytována osobám s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem,
se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od narození do 50 let věku. Poskytuje se ve
středisku Léčebná rehabilitace, Máchova 1134, Třinec a Čapkova 708, Třinec:
‒ uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK
‒ uživatelům Denního stacionáře RADOST
‒ ambulantním klientům od 0‒19 let.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: se nemění
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: se nemění
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ ve zřizovací listině se nahrazuje znění Čl. 3.2 Doplňková činnost zřizovací listiny ze dne 27. 09. 2005, ve znění
všech devíti dodatků, novým, níže uvedeným zněním: Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost za předpokladu že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti organizace, a to
konkrétně:
‒ poskytování hostinské činnosti,
‒ poskytování realitní činnosti – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle platné směrnice o pronájmu a platného ceníku schváleného zřizovatelem, přičemž v takto založených vztazích má organizace všechna
práva a povinnosti pronajímatele plynoucí z právních předpisů a uzavřené smlouvy
‒ poskytování masérské, rekondiční a regenerační služby,
‒ praní a žehlení prádla, opravy a údržba oděvů, bytového textilu
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
‒ péče o dítě do tří let věku v denním režimu
‒ poskytování služeb pro rodinu a domácnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2013
úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace
sídlo: ul. Nerudova 313, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 70983782
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dodatkem č. 6 ke zřizovací listině se příloha č. 1, se upravuje takto:
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se zvyšuje o 1 184 290,80Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 500 Kč se zvyšuje o 1 404,20Kč od 500 ‒ 3 000Kč Kč se zvyšuje
o 21 379,80Kč od 3 000 ‒ 40 000 Kč se zvyšuje o 1 138 473,00Kč
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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: se nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
sídlo: ul. Máchova 1134, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 75055473
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se nemění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: se nemění
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: dodatkem č. 11 ke zřizovací listině se nahrazuje příloha č. 1, která tvoří seznam
svěřeného majetku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: se nemění
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se nemění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: se nemění
Ostatní části nezměněny

MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 26. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Uherský Brod, zařazení do bývalého okresu: Uherské Hradiště
b) název příspěvkové organizace: Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace
sídlo: Uherský Brod, Za Humny 2292, 688 01
identifikační číslo: 712 306 29
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní účel se mění takto: přidává se bod č. 4
– poskytování domácí zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
předmět činnosti se mění takto: přidává se bod č. 9 – poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí
pacienta
V ostatních bodech je zřizovací listina beze změny.

MĚSTO ÚJEZD U BRNA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 2. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Újezd u Brna, Brno-venkov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Újezd u Brna, Školní 284, okres Brno – venkov, 664 53
identifikační číslo: 709 907 94
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytnutí základního vzdělání žákům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka Základní školy Újezd
u Brna
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
‒ nemovitý majetek v hodnotě 53.871.315,70 Kč;
‒ movitý majetek v hodnotě 419.137,‒ Kč;
‒ drobný movitý majetek v hodnotě 630.651,40 Kč;
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název zrušené příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
sídlo: Na Pláni č. p. 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 708 571 56
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: se doplňuje
textem: zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž
byla zřízena, následující nemovitý majetek ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí: budova č. p. 1343, která se nachází
na stavební parcele č. 2844 v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název zrušené příspěvkové organizace: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
sídlo: Na Pláni č. p. 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 708 571 56
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se doplňuje o písmeno C a textem: úklid společných prostor v domech s pečovatelskou službou v ul. Na Pláni č. p. 1432, 1433, 1434, v ulici Kladská 1501,
1502, 1503 a v ul. T. G. Masaryka č. p. 105
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název zrušené příspěvkové organizace: Domov důchodců Ústí nad Orlicí
sídlo: Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 708 571 30
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: nově zní
Organizace poskytuje sociální a sociálně-zdravotní služby, zejména pobytovou službu sociální péče podle ustanovení § 32 až 36 a § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Domov pro seniory. Domov pro seniory poskytuje pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: odst. 1 se za písmeno b) doplňuje
písmeno c), které zní: vzdělávání dospělých včetně realizace rekvalifikačních kurzů a pořádání společenských
a vzdělávacích akcí.
změna příspěvkové organizace ke dni 20. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
b) název zrušené příspěvkové organizace: Stacionář Ústí nad Orlicí
sídlo: T. G. Masaryka č. p. 123, 562 01 Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 708 653 88
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel organizace (dále jen „ředitel“), který je jmenován Radou města Ústí nad Orlicí.
MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Valašské Meziříčí, okres Vsetín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, okres Vsetín příspěvková organizace
sídlo: Krhová 445, Valašské Meziříčí, 756 63
identifikační číslo: 478 638 71
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Valašské Meziříčí, okres Vsetín
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres
Vsetín,
příspěvková organizace
sídlo: Poličná 276, Valašské Meziříčí, 757 01
identifikační číslo: 487 739 05

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Velké Meziříčí, zařazení do bývalého okresu: Žďár nad Sázavou
b) název zrušené příspěvkové organizace: Městská správa bytů
sídlo: Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 00 840 688
Práva a závazky zrušované organizace přecházejí na zřizovatele zrušované organizace – Město Velké Meziříčí.

MĚSTO VSETÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Vsetín
b) název příspěvkové organizace: Městské lázně Vsetín, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 340, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 495 629 08
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Vsetín
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
název přejímající organizace: Vsetínská správní a investiční, příspěvková organizace
Nástupnická organizace převzala k datu 1. 1. 2012 podle citovaného zákonného ustanovení po zaniklé organizaci
veškerá její práva, povinnosti a majetek.
změna názvu příspěvkové organizace na: Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace
nové sídlo příspěvkové organizace: Jasenice 528, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 750 63 468

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Vysoké Mýto, bývalý okres Ústí nad Orlicí
b) název příspěvkové organizace: M-klub Vysoké Mýto
sídlo: Litomyšlská 71, Vysoké Mýto
identifikační číslo: 708 901 02

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 6. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace
sídlo: Návesní 64, 760 01 Zlín – Mladcová
identifikační číslo: 71 007 024
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Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1: soupis nemovitého majetku statutárního
města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: pozemky; stavby zapsané v katastru nemovitostí, stavby nezapsané v katastru nemovitostí;
změnu příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
sídlo: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71 007 521
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1: soupis nemovitého majetku statutárního
města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: pozemky; stavby zapsané v katastru nemovitostí, stavby nezapsané v katastru nemovitostí;
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
změnu příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 4685, 760 05 Zlín
identifikační číslo: 463 007 45
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1: soupis nemovitého majetku statutárního
města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: pozemky; stavby zapsané v katastru nemovitostí, stavby nezapsané v katastru nemovitostí;
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace byla zřízena od 1. ledna 1993 na dobu
neurčitou
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
změnu příspěvkové organizace ke dni 13. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
sídlo: tř. Svobody 835, 763 02 Zlín ‒ Malenovice
identifikační číslo: 710 007 41
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1: soupis nemovitého majetku statutárního
města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: pozemky; stavby zapsané v katastru nemovitostí, stavby nezapsané v katastru nemovitostí;
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.

OBEC JESENICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 15. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Jesenice, okres Praha ‒ Západ
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola KAMARÁD
sídlo: Vestecká 1300, 252 42 Jesenice
identifikační číslo: 215 51 391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní činnost příspěvkové organizace je vymezena § 33 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Další povinnosti příspěvkové organizace:
‒ zajištění školního stravování pro děti v době jejich pobytu v mateřské škole a závodní stravování pro zaměstnance mateřské školy podle § 119 a § 122 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, provozování školní jídelny – výdejny, podle § 3, odst. 1) a 5) Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování.
‒ zřizuje zájmové kroužky školy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel v souladu s platnými právními
předpisy. Práva a povinnosti ředitele školy jsou vymezeny § 164 a § 165 školského zákona, ve znění pozdějších
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předpisů. Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Nemovitý
majetek zapisovaný do katastru nemovitostí. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý
majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, který je jako dodatek číslo 1 uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Ostatní majetek (tzv. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.). Zřizovatel předává příspěvkové
organizaci k hospodaření ostatní majetek, který je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Ostatní majetek
příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem do
správy, k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
‒ snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
‒ zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Jesenice, a to k okamžiku jeho převzetí;
‒ zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v čl. 7) této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí;
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení
§ 27 odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele pokud se jedná o: finanční dary účelově určené; finanční
dary bez účelového určení;
Dále příspěvková organizace nabývá majetek v souladu s § 27, odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. Příspěvková organizace může se svěřeným
majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku
a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými
zásahy; vést majetek v účetnictví a předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize
a technické prohlídky majetku; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního
hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na veřejných nemovitostech, chodníků) apod.; trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto
závazků vyplývajících; informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.;
Při pronájmu majetku sjednat nájemné ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření
nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného. Informovat
zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné
smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy
zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy. Využívat všech
práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku,
včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele
a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním). Řídit se při nakládání s trvale nepotřebným
majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími
činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo
poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu do jednoho roku
včetně. Doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto uzavírány za
účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další
rok, současně může být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva
o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu
nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pro-
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nájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace. Vlastním jménem a na vlastní účet
pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek, nebytový prostor na dobu delší než
jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit
realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech
a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovateli. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve vlastnictví další práva a povinnosti: vystupovat
jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah
příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion
Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu
jiného územního samosprávního celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo finančního
mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české
spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela
za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního
záměru zřizovatelem. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v pořizovací ceně nad 40.000 Kč bez DPH v jednotlivých případech, realizovat investiční činnost pouze po předchozím
schválení investičního záměru zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje níže uvedené
okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace v oblasti:
pořádání vzdělávacích kurzů; kurzů pro dospělé; kroužků pro děti; příležitostné kulturně – společenské akce; krátkodobý pronájem nebytových prostor do 30 dnů včetně, bez předchozího souhlasu zřizovatele;
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
‒ realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace;
‒ oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
‒ dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC BŘEZOVÁ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Březová
zařazení do bývalého okresu: Beroun
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Březová, okres Beroun, příspěvková organizace
sídlo: Březová 51, 267 51 Zdice
identifikační číslo: 21551499
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školní jídelny – výdejny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel, který je oprávněn jednat ve věcech za organizaci a jménem organizace, v písemném styku tak, že k uvedení
názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek, který je
uveden v inventarizačním soupisu – příloze č. 1 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: Organizace má k majetku uvedenému v čl. V. zřizovací listiny, následující práva a povinnosti: s majetkem hospodaří bezúplatně, majetek nesmí zcizit ani vložit do
obchodní společnosti, majetek nesmí být použit do zástavy ani k jinému zajišťovacímu institutu, majetek může
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příspěvková organizace pronajímat, majetek může půjčovat. Organizace je povinna: o majetek se řádně starat,
pečovat o něj, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho opravu a údržbu, zabezpečovat
provádění zákonných revizí a prohlídek, nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti. Organizace je oprávněna majetek jí předaný k hospodaření držet a užívat pro plnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti. Do
svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
bezúplatným převodem od svého zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí
písemný souhlas musí být pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše
30.000,- Kč. Děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout; nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. Organizace je oprávněna rovněž nabývat
majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem
bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti jako
odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné dárky věcné apod. V tomto případě není
nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle § 27 odst. 5 z. č. 250/200 Sb. v platném znění, tedy jako na majetek
potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Organizace je povinna zajišťovat běžné opravy
a údržbu majetku, který jí zřizovatel předal k hospodaření. V případě, že náklady jedné akce při běžné opravě
a údržbě přesáhnout 40.000,- Kč, zajistí tuto opravu nebo údržbu finančně i organizačně zřizovatel. V případě,
že opravy a údržba přesáhnou částku 40.000,- Kč je organizace povinna hlásit tuto potřebu zřizovateli nejdéle do
konce 3. čtvrtletí pro každý následující rok.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem a půjčování věcí; pronájem reklamních ploch; prodej obědů cizím strávníkům – důchodcům, zdravotně omezeným občanům a občanům
pečujícím o tyto osoby, zaměstnancům obce; mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení; výroba
keramických výrobků; pronájem prostor a dalšího zařízení se souhlasem zřizovatele. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, v účetnictví se sleduje odděleně a nesmí být ztrátová. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 3. 2013 na dobu neurčitou

OBEC KRHOVÁ
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Krhová, okres Vsetín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Krhová, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 205, 756 63 Krhová
identifikační číslo: 215 515 02
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v zájmu
obce a jejich občanů. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
‒ základní škola
‒ školní družina
Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanoveními
§ 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování. Příspěvková organizace může zajišťovat pitný režim žáků a svačinky. Příspěvková
organizace může rovněž zabezpečovat stravování žáků škol a školských zařízení, zřízených jiným zřizovatelem
a zařazených do rejstříku škol. Příspěvková organizace může poskytovat výchovu a mimoškolní vzdělávání –
podpora talentu dětí formou odpoledních zájmových kroužků, ve kterých se mohou činnosti zúčastnit i děti, které
nenavštěvují příspěvkovou organizaci. Příspěvková organizace může zajišťovat výuku jazyků v rámci mimoškolní
činnosti. Příspěvková organizace může pořádat odborné kurzy, školení a vzdělávací akce související s její výchovnou činností včetně lektorské činnosti. Příspěvková organizace může pořádat výstavy výtvarných prací dětí včetně
kulturních akcí. Příspěvková organizace může organizovat sportovní soutěže a akce, lyžařské kurzy, školy v přírodě. Příspěvková organizace rovněž zajišťuje úkoly v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Příspěvková
organizace může vytvářet podmínky k provozování občerstvení, prodeje učebních pomůcek a školních potřeb,
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ubytování, organizaci zájezdů v souvislosti se vzdělávací činností v tuzemsku i zahraničí, informačního centra
a poskytování s ním souvisejících služeb. Zároveň může příspěvková organizace poskytovat služby související
s využitím materiálně technického vybavení příspěvkové organizace. Veškeré výše uvedené činnosti příspěvková
organizace realizuje pro žáky, studenty, pracovníky škol, školských zařízení, zájmových a občanských sdružení
zabývajících se využitím volného času.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Ředitel řídí příspěvkovou organizaci, plní povinnosti vedoucího příspěvkové organizace a další úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právních předpisů. Ředitel
jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel odpovídá za činnost příspěvkové organizace v plném rozsahu. Ředitel jmenuje a odvolává
zástupce statutárního orgánu, který ho bude zastupovat ve všech věcech v době jeho nepřítomnosti. Odpovídá za
řádnou správu a ochranu svěřeného majetku. Odpovídá za řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky
v rámci rozpočtu stanoveného zřizovatelem při dodržování rozpočtových pravidel a limitů. Ředitel zodpovídá za
dodržování finanční, mzdové a pracovní kázně, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
a civilní ochrany apod.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který bude příspěvková organizace
oprávněna užívat k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, bude vymezen v samostatné smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem. Nemovitý majetek nemá příspěvková organizace svěřený.
Nemovitý majetek může příspěvková organizace nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti. Rozsah a popis svěřeného majetku je uveden v inventurních
soupisech uložených u příspěvkové organizace. Příspěvková organizace nabývá movitý majetek pro svého zřizovatele. Tento majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele (zejména majetek movitý včetně
zásob, pohledávky a závazky) je považován dnem nabytí za majetek svěřený příspěvkové organizaci. K nabytí
majetku potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena do svého vlastnictví, je
nezbytný předchozí písemný souhlas zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je oprávněna nabývat pro
zřizovatele movitý majetek včetně finančních prostředků bez jeho předchozího souhlasu. Jestliže příspěvková
organizace získá pro zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace
projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí
písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím. O vyřazení svěřeného
majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku danou vnitřní směrnicí zřizovatele a jehož stáří přesáhlo 4 roky,
rozhoduje příspěvková organizace. O vyřazení svěřeného majetku z užívání v případě jeho likvidace je sepsán
likvidační protokol s předepsanými náležitostmi. Vyřazení svěřeného majetku, který nesplňuje výše uvedené podmínky, nebo prodej nepotřebného svěřeného majetku podléhá schválení zřizovatelem. Příspěvková organizace je
oprávněna vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky svěřený majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti příspěvkové organizace. Příspěvková organizace
není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit
jej do majetku právnických osob. Příspěvková organizace je oprávněna užívat svěřený majetek pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti, rovněž i pro doplňkovou činnost, dle čl. 7. Příspěvková organizace je povinna svěřený
majetek účelně a efektivně využívat a pečovat o jeho ochranu, chránit jej před ztrátou, poškozením, zničením, dbát
o jeho další rozvoj a zvelebení, udržovat jej a provádět jeho opravy. Příspěvková organizace je povinna sledovat,
zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek řádně a efektivně pojistit dle pokynů
zřizovatele a zajistit provedení předepsaných revizí. Příspěvková organizace vede příslušnou evidenci svěřeného
majetku na majetkových účtech nebo v operativní evidenci dle platných právních předpisů a účetních standardů.
Příspěvková organizace je povinna provádět inventarizaci svěřeného majetku jedenkrát ročně, vždy k datu 31. 12.
Běžného roku. Po provedené inventarizaci předloží zřizovateli souhrnné údaje o inventarizaci svěřeného majetku. Odpisy svěřeného majetku prováděné příspěvkovou organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu jsou zdrojem investičního fondu. Příspěvková organizace bude svěřený majetek odepisovat rovnoměrně.
Při hospodaření se svěřeným majetkem se příspěvková organizace řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a zřizovací listinou. Příspěvková organizace má právo vystupovat jako zadavatel při zadávání veřejných zakázek
příspěvkovou organizací. V tomto případě má statutární orgán příspěvkové organizace povinnost postupovat dle
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice příspěvkové
organizace zpracované v souladu s vnitřní směrnicí zřizovatele. Zřizovatel má právo jmenovat člena hodnotící
komise.
Příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
5.000,- Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku anebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavních účelů příspěvkové organizace.
‒ hostinská činnost; realitní činnost; pronájem a půjčování věcí movitých; reklamní činnost a marketing; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; mimoškolní výchova a vzdělávání; výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě stavebnictví); pekařství, cukrářství; pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; praní, žehlení, opravy a údržba oděvů,
bytového textilu a osobního zboží;
Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění předpokladů dle čl. 7. 1. a dále splnění těchto podmínek:
‒ doplňková činnost je v rámci hospodaření příspěvkové organizace sledována odděleně
‒ doplňková činnost se realizuje podle planých předpisů a norem
‒ realizace doplňkové činnosti je předmětem daně z příjmů právnických osob
‒ pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou upravena vnitřní směrnicí příspěvkové organizace
‒ doplňková činnost nesmí být ztrátová
‒ zisku z doplňkové činnosti použije příspěvková organizace jen pro hlavní činnost, zřizovatel může příspěvkové
organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Krhová, okres Vsetín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace
sídlo: U Školky 445, 756 63 Krhová
identifikační číslo: 215 515 11
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
v zájmu obce a jejich občanů. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
‒ mateřská škola
‒ školní jídelna
‒ školní jídelna – výdejna
Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanoveními §
33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
Příspěvková organizace může poskytovat výchovu a mimoškolní vzdělávání – podpora talentu dětí formou odpoledních a zájmových kroužků, ve kterých se mohou činnosti zúčastnit i děti, které nenavštěvují příspěvkovou
organizaci. Příspěvková organizace může pořádat odborné kurzy, školení a vzdělávací akce související s její výchovnou činností. Příspěvková organizace může pořádat výstavy výtvarných prací dětí včetně kulturních akcí.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel řídí příspěvkovou organizaci, plní povinnosti
vedoucího příspěvkové organizace a další úkoly vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právních předpisů. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace
a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel odpovídá za činnost příspěvkové organizace v plném
rozsahu. Ředitel jmenuje a odvolává zástupce. Dělení pravomocí mezi ředitele a zástupce stanoví organizační řád.
Odpovídá za řádnou správu a ochranu svěřeného majetku. Odpovídá za řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky v rámci rozpočtu stanoveného zřizovatelem při dodržování rozpočtových pravidel a limitů. Ředitel
zodpovídá za dodržování finanční, mzdové a pracovní kázně, předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární a civilní ochrany apod.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který bude příspěvková organizace
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oprávněna užívat k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, bude vymezen v samostatné smlouvě o výpůjčce
uzavřené mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem. Nemovitý majetek nemá příspěvková organizace svěřený.
Nemovitý majetek může příspěvková organizace nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti. Rozsah a popis svěřeného majetku je uveden v inventurních
soupisech uložených u příspěvkové organizace. Příspěvková organizace nabývá movitý majetek pro svého zřizovatele. Tento majetek nabytý příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele (zejména majetek movitý včetně
zásob, pohledávky a závazky) je považován dnem nabytí za majetek svěřený příspěvkové organizaci. K nabytí
majetku potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena do svého vlastnictví, je
nezbytný předchozí písemný souhlas zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je oprávněna nabývat pro
zřizovatele movitý majetek včetně finančních prostředků bez jeho předchozího souhlasu. Jestliže příspěvková
organizace získá pro zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace
projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí
písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím. O vyřazení svěřeného
majetku, jehož pořizovací cena nepřesáhla částku danou vnitřní směrnicí zřizovatele a jehož stáří přesáhlo 4 roky,
rozhoduje příspěvková organizace. O vyřazení svěřeného majetku z užívání v případě jeho likvidace je sepsán
likvidační protokol s předepsanými náležitostmi. Vyřazení svěřeného majetku, který nesplňuje výše uvedené podmínky, nebo prodej nepotřebného svěřeného majetku podléhá schválení zřizovatelem. Příspěvková organizace je
oprávněna vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky svěřený majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti příspěvkové organizace. Příspěvková organizace
není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit
jej do majetku právnických osob. Příspěvková organizace je oprávněna užívat svěřený majetek pro plnění hlavního
účelu a předmětu činnosti, rovněž i pro doplňkovou činnost, dle čl. 7. Příspěvková organizace je povinna svěřený
majetek účelně a efektivně využívat a pečovat o jeho ochranu, chránit jej před ztrátou, poškozením, zničením, dbát
o jeho další rozvoj a zvelebení, udržovat jej a provádět jeho opravy. Příspěvková organizace je povinna sledovat,
zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek řádně a efektivně pojistit dle pokynů
zřizovatele a zajistit provedení předepsaných revizí. Příspěvková organizace vede příslušnou evidenci svěřeného
majetku na majetkových účtech nebo v operativní evidenci dle platných právních předpisů a účetních standardů.
Příspěvková organizace je povinna provádět inventarizaci svěřeného majetku jedenkrát ročně, vždy k datu 31. 12.
Běžného roku. Po provedené inventarizaci předloží zřizovateli souhrnné údaje o inventarizaci svěřeného majetku. Odpisy svěřeného majetku prováděné příspěvkovou organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu jsou zdrojem investičního fondu. Příspěvková organizace bude svěřený majetek odepisovat rovnoměrně.
Při hospodaření se svěřeným majetkem se příspěvková organizace řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a zřizovací listinou. Příspěvková organizace má právo vystupovat jako zadavatel při zadávání veřejných zakázek
příspěvkovou organizací. V tomto případě má statutární orgán příspěvkové organizace povinnost postupovat dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice příspěvkové
organizace zpracované v souladu s vnitřní směrnicí zřizovatele. Zřizovatel má právo jmenovat člena hodnotící
komise.
Příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše
5.000,- Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku anebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavních účelů příspěvkové organizace.
‒ hostinská činnost; realitní činnost; pronájem a půjčování věcí movitých; reklamní činnost a marketing; specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím; mimoškolní výchova a vzdělávání;
Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění předpokladů dle čl. 7. 1. a dále splnění těchto podmínek:
‒ doplňková činnost je v rámci hospodaření příspěvkové organizace sledována odděleně
‒ doplňková činnost se realizuje podle planých předpisů a norem
‒ realizace doplňkové činnosti je předmětem daně z příjmů právnických osob
‒ pravidla pro výrobu a prodej zboží jsou upravena vnitřní směrnicí příspěvkové organizace
‒ doplňková činnost nesmí být ztrátová
‒ zisku z doplňkové činnosti použije příspěvková organizace jen pro hlavní činnost, zřizovatel může příspěvkové
organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

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

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

Ústřední věstník ČR

6krát ročně

400 Kč

Věstník Ministerstva zemědělství

3krát ročně

200 Kč

Věstník Ministerstva zdravotnictví

10krát ročně

1500 Kč

Cenový věstník Ministerstva financí

14krát ročně

1400 Kč

6krát ročně

600 Kč

12krát ročně

500 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

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

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

