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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
původní název: Státní technická knihovna (užívaná zkratka STK)
nový název: Národní technická knihovna (užívaná zkratka NTK)
původní sídlo: Mariánské nám. 190/5, 110 00 Praha 1
nové sídlo: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6-Dejvice
identiﬁkační číslo: 61387142
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
původní název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217,
příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
sídlo: Čajkovského 2217, 734 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 68899092
KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: Gymnázium, Králíky, Velké náměstí 367, sídlo: Velké náměstí 367, 561 69 Králíky,
identiﬁkační číslo: 49314777
KRAJ VYSOČINA
oznamuje změnu sídla příspěvkové organizace dnem 12. 5. 2009
název: Střední odborná škola Nové Město na Moravě
původní sídlo: Na Bělisku 295, 592 31 Nové Město na Moravě
nové sídlo: Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě
identiﬁkační číslo: 67009425

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
sídlo: Soudní 1, 762 57 Zlín
identiﬁkační číslo: 00089982
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: shromažďování sbírek přírodnin i sbírek ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Zlínsko, sbírkotvorná činnost ve vědních oborech
botanika, zoologie, geologie, národopis, archeologie, historie, vytváření specializovaných sbírek věnovaných
obuvnictví a cestovatelství, muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu (odbornou knihovnu a historický knižní fond), sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje
jejich ochranu, provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti, provádí archeologický výzkum na základě povolení Ministerstva kultury ČR, sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vydává periodické a neperiodické publikace, dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic
a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, pořádá odborné konference, sympozia
a semináře, pořádá kulturní a vzdělávací programy včetně pořádání folklorních vystoupení a dalších způsobů
veřejného předvádění autorských děl, vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací činnosti, krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům
k pořádání kulturních a výchovných akcí, poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zvláště pak vlastníkům a správcům sbírek zapsaných do Centrální evidence
sbírek, svou činnost prezentuje také formou elektronických médií, každoročně zpracovává informace o činnosti
ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 3

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: vykonávání činnosti a plnění funkce galerie dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, získávání a shromažďování předmětů výtvarného umění pro
vědecké a studijní účely, vytváření sbírek z vybraných předmětů výtvarného umění, která se trvale uchovávají,
evidují a odborně zpracovávají, využití a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, galerie
svou činnost, umělecké sbírky, výstavy, výsledky vlastní a oborové badatelské a osvětové práce, včetně dalších
odborných aktivit prezentuje také formou elektronických médií, každoročně zpracovává informace o činnosti
ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
sídlo: Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 00091138
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: shromažďování sbírek přírodnin i sbírek ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Kroměřížska, muzeum spravuje veřejně přístupnou
základní knihovnu (odbornou knihovnu a historický knižní fond), sbírky spravuje v souladu s ustanoveními
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence
sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje jejich ochranu, ke sbírkovým předmětům pořizuje co nejkomplexnější odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i jinými záznamovými prostředky, provádí vědecký
výzkum v oboru své působnosti, provádí archeologický výzkum na základě povolení Ministerstva kultury ČR,
sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vydává periodické a neperiodické publikace, dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými
subjekty v České republice i v zahraničí, pořádá odborné konference, sympozia a semináře, pořádá kulturní
a vzdělávací programy, provádí přednáškovou a vzdělávací činnost, vstupuje do profesních sdružení za účelem
koordinace odborné a vzdělávací činnosti, poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu, svou činnost prezentuje také
formou elektronických médií, každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje
v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
sídlo: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00092126
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: shromažďování sbírek ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním
zaměřením na národopisnou oblast Slovácko, sbírkotvorná činnost ve vědních oborech národopis, archeologie,
historie a dějiny umění, muzeum spravuje veřejně přístupnou základní knihovnu se specializovaným knihovním
fondem, sbírky spravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,
podává žádosti o zapsání sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje jejich
ochranu, provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti, provádí archeologický výzkum na základě povolení
Ministerstva kultury ČR, sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vydává periodické a neperiodické publikace, dává do výpůjčky sbírkové předměty do expozic a na
výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, pořádá odborné konference, sympozia a semináře, pořádá kulturní a vzdělávací programy včetně pořádání folklorních vystoupení a dalších způsobů veřejného předvádění autorských děl, vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné a vzdělávací
činnosti, krátkodobě poskytuje výstavní sály a jiné zařízení, včetně inventáře institucím a jednotlivcům k pořádání kulturních a výchovných akcí, poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým
institucím a jednotlivcům, zvláště pak vlastníkům sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek, podporuje
vlastivědné aktivity občanů a občanských sdružení, zejména pak Muzejního spolku v Uherském Hradišti, svou
činnost prezentuje také formou elektronických médií, každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční
zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem, ve smyslu Koncepce
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účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválené usnesením vlády č. 571/2003 je organizace pověřena funkcí
Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje a je odborným garantem této péče v daném regionu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00098574
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: shromažďování sbírek přírodnin i sbírek ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Valašsko, muzeum spravuje veřejně přístupné základní
knihovny ve Vsetíně a Valašském Meziříčí se specializovanými fondy (odbornými knihovnami), sbírky spravuje
v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, podává žádosti o zapsání
sbírek do Centrální evidence sbírek, provádí jejich inventarizaci a zabezpečuje jejich ochranu, provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti, sbírkové předměty prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic
a krátkodobých výstav, vydává periodické a neperiodické publikace, dává do výpůjčky sbírkové předměty do
expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí, umožňuje studium svých sbírek
badatelům, provozuje a doplňuje fotoarchívy obou odborných oddělení ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí,
snímky nebo jejich analogové či digitální kopie vypůjčuje právnickým i fyzickým osobám za podmínek daných
badatelským řádem, provozuje konzervátorskou a preparátorskou dílnu, fotolaboratoř a videopracoviště, pořádá odborné konference, sympozia a semináře, pořádá kulturní a vzdělávací programy, provádí přednáškovou
a vzdělávací činnost, poskytuje odbornou metodickou radu a pomoc veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu, svou činnost prezentuje také formou elektronických
médií, každoročně zpracovává informace o činnosti ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem, bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny děl pro osobní potřebu
a v souvislosti s poskytováním knihovnických služeb, v oblasti přírodních věd provádí na vyžádání orgánů státní
ochrany přírody, samosprávy i státní správy průzkumy a výzkumy chráněných a ohrožených částí přírody za
úhradu vynaložených nákladů, provádí odborná astronomická pozorování, zpracovává a vyhodnocuje jejich výsledky pro odborný výzkum, pravidelně zabezpečuje meteorologická měření, registruje a statisticky zpracovává
bleskové výboje, provádí na hvězdárně i mimo ni astronomická pozorování pro širokou veřejnost, vytváří zázemí pro mimoškolní činnost mládeže v astronomických kroužcích a odborných sekcích, výsledky své činnosti,
včetně dalších odborných aktivit, prezentuje pomocí elektronických a informačních technologií
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
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– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00098639
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: provádění odborných astronomických pozorování, zpracovávání a vyhodnocování jejich výsledků a předávání našim i zahraničním spolupracujícím institucím pro odborný výzkum, provádění pravidelných
astronomických pozorování Slunce v rámci celosvětové sítě stanic monitorujících sluneční aktivitu, pozorování
hvězd sluneční soustavy, zpracovávání, shromažďování, evidování a archivování výsledků vizuálního, fotograﬁckého a elektronického sledování, v oboru meteorologie a klimatologie provádění pozorování na meteorologické stanici, která je napojena na celostátní síť Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, prezentování
vlastní publikační a přednáškové činnosti nejširší veřejnosti, zejména dětem a mládeži, pořádání odborných
konferencí, sympozií a seminářů, vydávání periodických a neperiodických publikací, pořádání vzdělávacích
a kulturních programů, provádění přednáškové a vzdělávací činnosti, vstupování do profesních sdružení za
účelem koordinace odborné činnosti, poskytování odborné metodické rady a pomoci veřejným i soukromým
institucím a jednotlivcům, zejména na území svého badatelského zájmu, prezentování své činnosti také formou
elektronických médií, každoroční zpracovávání informací o činnosti ve výroční zprávě, kterou zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: získávání, odborné zpracovávání, spravování, uchovávání a ochraňování univerzálního knihovního fondu domácí i zahraniční literatury i dalších druhů dokumentů, trvalé uchovávání historického a konzervačního fondu, poskytování knihovnických, bibliograﬁckých a informačních služeb fyzickým a právnic-
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kých osobám, zprostředkování informací z vnějších veřejně provozovaných a veřejně přístupných informačních
zdrojů, knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, knihovnické, informační,
vzdělávací, analytické, výzkumné, kulturní, metodické a poradenské činnosti, organizování dalšího odborného
vzdělávání knihovníků v rámci Zlínského kraje, pořádání vzdělávacích a kulturních programů pro školy a veřejnost, vydávání periodických a neperiodických publikací, poskytování reprograﬁckých služeb pro pořizování
kopií dokumentů z fondu knihovny, každoroční zpracovávání informací o činnosti ve výroční zprávě, kterou
zveřejňuje v tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Úrazová nemocnice v Brně
sídlo: Ponávka 6, 662 50 Brno
identiﬁkační číslo: 00209813
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování ambulantní a lůžkové základní
a specializované diagnostické a léčebné péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, se speciﬁkacemi dle platné registrace nestátního zdravotnického zařízení ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 138, na parc.č. 625, budova
čp. 650, kulturní památka, na parc.č. 626, budova čp. 139, na parc.č. 628/1, budova bez čp./č.e. – garáž, na
parc.č. 628/2 a parc.č. 630/4, budova bez čp./č.e., garáž, na parc.č. 628/3 a parc.č. 630/5, budova bez čp./č.e.,
na parc.č. 628/4, budova bez čp./č.e., na parc.č. 628/5, budova čp. 846, na parc.č. 631/2 a parc.č. 630/3,
budova bez čp./č.e., na parc.č. 631/6, budova čp. 832, na parc.č. 708/2, pozemky – parc.č. 625, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 626, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 628/1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 628/2, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 628/3, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 628/4, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 628/5, zast.
plocha a nádvoří, parc.č. 628/6, ost. plocha, parc.č. 628/9, ost. plocha, parc.č. 631/2, zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 631/6, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 691/4, ost. plocha, parc.č. 692/1, ost. plocha, parc.č. 692/2, ost.
plocha, parc.č. 692/3, ost. plocha, parc.č. 694/1, zahrada, parc.č. 694/2, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 694/3,
zahrada, parc.č. 705/1, ost. plocha, parc.č. 706/1, ost. plocha, zeleň, parc.č. 706/2, ost. plocha, parc.č. 706/3,
ost. plocha, zeleň, parc.č. 707/1, ost. plocha, parc.č. 707/3, ost. plocha, parc.č. 708/1, ost. plocha, parc.č.
708/2, zast. plocha a nádvoří,
– stavba spojovacího krčku budov čp. 139, na p.č. 628/1 a čp. 846, na p.č. 631/2, v úrovni druhého nadzem-
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ního podlaží nad pozemky p.č. 628/6 a p.č. 630/1, vše v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město,
se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Zábrdovice, obec Brno, okres
Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brnoměsto, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna,
– budova bez č.p./č.e., na parc.č. 3364/3, budova bez č.p./č.e., na parc.č. 3364/4, pozemky – parc.č. 3364/2,
ost. plocha, parc.č. 3364/3, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3364/4, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 4820 pro
k. ú. Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
katastrální pracoviště Vyškov, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– investiční činnost příspěvkové organizace podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání prostor na dobu maximálně 30 dnů s ohledem na ustanovení
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
– jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: organizování odborných školení,
vzdělávacích akcí a propagace léčebných metod nemocnice, poskytování nadstandardních služeb, půjčování
zdravotnických pomůcek nehrazených zdravotní pojišťovnou, zajišťování edukační činnosti, stravovací služby
pro cizí subjekty
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
sídlo: Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00344648
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování ambulantní zdravotní péče
v oborech praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, stomatologie a odborné ambulantní služby, denní psychiatrický stacionář, SVLS a domácí péče
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – část objektu Nerudova č.or. 7 – část budovy čp. 321, kulturní památka, na parc.č. 1043, část objektu Nerudova č.or. 9 – část budovy čp. 321, kulturní
památka, na parc.č. 1043, objekt Nerudova č.or. 11 – část budovy čp. 321, kulturní památka, na parc.č. 1043,
objekt Zahradníkova č.or. 6,8 – část budovy čp. 321, kulturní památka, na parc.č. 1043, objekt Zahradníkova
č.or. 2,4 – budova čp. 494, na parc.č. 1050/1, budova bez čp., na parc.č. 1050/2, pozemky – parc.č. 1043,
zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1050/1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1050/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k.
ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001
pro k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města
Brna, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12.
příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– investiční činnost příspěvkové organizace podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání prostor na dobu maximálně 30 dnů s ohledem na ustanovení
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
– jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
sídlo: Hlinky 132/136, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování komplexní interdisciplinární
a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž
nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí, součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez čp./č.e., na parc.č. 296, budova
čp. 53, na parc.č. 297, budova čp. 500, na parc.č. 298, budova čp. 52, na parc.č. 300, pozemky – parc.č. 295,
zahrada, parc.č. 296, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 297, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 298, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 299, ost. plocha, zeleň, parc.č. 300, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Pisárky, obec Brno,
okres Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Pisárky, obec
Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště
Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna,
– budova čp. 2566, na parc.č. 2375/264, pozemek – parc.č. 2375/264, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV
č. 10001 pro k. ú. Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– investiční činnost příspěvkové organizace podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání prostor na dobu maximálně 30 dnů s ohledem na ustanovení
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
– jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Nemocnice Milosrdných Bratří, příspěvková organizace
sídlo: Polní 3, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512478
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování akutní lůžkové péče v oborech:
interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, anestesiologie a resuscitace, intenzivní medicína,
urologie, ortopedie, poskytování následné lůžkové péče v oborech: léčebná rehabilitace, ošetřovatelská péče
(v rámci nemocnice a LDN), chronická resuscitační intenzivní péče, poskytování ambulantní zdravotnické péče
v oborech: praktické lékařství pro dospělé, dětské lékařství, vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví, gastroenterologie, nefrologie, diabetologie, kardiologie, urologie, revmatologie, hematologie a transfúzní
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lékařství, geriatrie, neurologie, ortopedie, léčba bolestí, klinická psychologie, radiologie a zobrazovací metody,
rehabilitační a fyzikální medicína, klinická biochemie, pohotovostní lékařská péče o dospělé, lékárenská péče
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt Polní č.or. 3 (budova nemocnice
LDN) – budova bez čp./č.e., na parc.č. 420/2, (cizí pozemek), budova bez čp./č.e., na parc.č. 420/3, (cizí
pozemek), budova bez čp./č.e., na parc.č. 420/4, (cizí pozemek), objekt Červený kopec č.or. 1 – budova bez
čp./č.e., na parc.č. 1060/1, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1063, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1064, budova
bez čp./č.e., na parc.č. 1065, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1066, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1067, budova čp. 510, na parc.č. 1068, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1069/1, budova bez čp./č.e., na parc.č. 1069/2,
pozemky – parc.č. 1060/1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1060/2, ost. plocha, zeleň, parc.č. 1061, ost. plocha,
zeleň, parc.č. 1062, ost. plocha, zeleň, parc.č. 1063, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1064, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1065, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1066, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1067, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 1068, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1069/1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 1069/2, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvími,
vše zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve
vlastnictví statutárního města Brna, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové
organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– investiční činnost příspěvkové organizace podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání prostor na dobu maximálně 30 dnů s ohledem na ustanovení
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
– jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
5. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace
sídlo: Žerotinovo náměstí 4/6, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00345610
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování zdravotní péče – ambulantní
pro děti i dospělé včetně domácí péče, péče ústavní, jeselské, lékařské služby první pomoci pro pacienty dětského věku, zvláštní zdravotní péče ve stacionářích a sociální služby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 262, na parc.č. 2113, budova
čp. 393, na parc.č. 2386, pozemky – parc.č. 2113, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 2386, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše
zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou
ve vlastnictví statutárního města Brna,
– budova čp. 2167, na parc.č. 6472, budova čp. 466, na parc.č. 451, pozemky – parc.č. 6472, zast. plocha
a nádvoří, parc.č. 8462, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, vše zapsané na
LV č. 10001 pro k. ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna,
– budova čp. 466, na parc.č. 451, pozemky – parc.č. 451, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 452, ost. plocha, vše
v k. ú. Černé Pole, obec Brno, okres Brno-město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV
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č. 10001 pro k. ú. Černé Pole, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna,
– budova čp. 571, na parc.č. 1583, pozemky – parc.č. 1583, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 2078, ost. plocha, vše v k. ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno-město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše
zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno-město u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město, stavby, pozemky a movité věci
jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku
příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– investiční činnost příspěvkové organizace podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání prostor na dobu maximálně 30 dnů s ohledem na ustanovení
§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
– jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace
sídlo: Holásecká 864/33, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 75145189
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových služeb
osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí – provozování domova se zvláštním
režimem, prodej výrobků vyráběných při aktivizačních činnostech souvisejících se zprostředkováním kontaktu
se společenským prostředím
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 864, na parc.č. 1833/2, pozemky – parc.č. 1933/2, 1833/4, 1833/5, vše v k. ú. Tuřany, obec Brno, okres Brno-město, movitý majetek
je uveden v inventárních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního
roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
7. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Centrum sociálních služeb Brno, příspěvková organizace
sídlo: Tábor 2298/22, 616 00 Brno-Žabovřesky
identiﬁkační číslo: 70887039
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování odborného sociálního poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin
osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociální práce s osobami,
jejichž způsob života může vést ke konﬂiktu se společností, součástí poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek, poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení – poskytování odlehčovacích služeb,
poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním – provozování denního stacionáře, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám
s chronickým duševním onemocněním – provozování týdenního stacionáře, poskytování pobytových služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení – provozování domova pro osoby
se zdravotním postižením, poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení – provozování azylového domu, poskytování krizové pomoci, provozování
noclehárny, provozování zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, provozování zařízení pro výkon
pěstounské péče, dovoz a odvoz klientů v rámci organizace, organizování pravidelných i jednorázových činností
kulturního, společenského či sportovního rázu, ozdravných a sportovních pobytů, účasti klientů ve sportovních činnostech speciálních olympiád, prodej výrobků vyráběných při aktivizačních činnostech souvisejících
se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, zpracování účetní, personální a mzdové agendy,
včetně ekonomického právního poradenství v sociální oblasti a činnosti s tím související, fakultativní služby
v rámci poskytovaných sociálních služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na

kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou

8. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
sídlo: Koniklecová 442/1, 634 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887047
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
– poskytování odlehčovacích služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
9. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
sídlo: Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno-Bystrc
identiﬁkační číslo: 70887055
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování celoročních pobytových služeb osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení – poskytování odlehčovacích služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
10. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
sídlo: Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887209
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám
se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
11. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
sídlo: Podpěrova 501/4, 621 00 Brno-Medlánky
identiﬁkační číslo: 70887233
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení – poskytování odlehčovacích služeb, poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení – provozování centra denních
služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
12. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 832/29, 638 00 Brno-Lesná
identiﬁkační číslo: 70887250
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení – poskytování odlehčovacích služeb, poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení – provozování centra denních
služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
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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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
13. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace
sídlo: Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887276
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení – poskytování odlehčovacích služeb, poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení – provozování centra denních služeb, poskytování terénní služby, poskytování tísňové péče, závodní stravování pro zaměstnance dalších
příspěvkových organizací zřizovatele
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
14. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace
sídlo: Kociánka 1/8, 612 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887284
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování
služeb sociální péče osobám s chronickým duševním onemocněním nebo onemocněním demencí a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem, prodej
výrobků vyráběných při aktivizačních činnostech souvisejících se zprostředkováním kontaktu se společenským
prostředím
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
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vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
15. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace
sídlo: Věstonická 4304/1, 628 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887292
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám
se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
16. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace
sídlo: Nopova 128/96, 615 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887314
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství, poskytování pobytových služeb osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy stařeckých demencí,
osobám po cévní mozkové příhodě s degenerativním onemocněním mozku, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu těchto onemocnění a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu anebo jsou
příjemci plného invalidního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
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vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
17. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2003
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
sídlo: Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno
identiﬁkační číslo: 71155988
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství,
poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování pobytových
služeb osobám z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám
se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a které dosáhly věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu – provozování domova se zvláštním režimem, prodej výrobků vyráběných při aktivizačních činnostech souvisejících se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt je předáván příspěvkové organizaci,
movitý majetek je uveden v inventárních seznamech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 3. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO DOMAŽLICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: Městské lesy Domažlice, sídlo: Tyršova 611, 344 01 Domažlice, identiﬁkační číslo: 005674929

MĚSTO PELHŘIMOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pelhřimov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
identiﬁkační číslo: 75136295

stránka 18

Ústřední věstník

Částka 4

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pobytových služeb sociální
péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytování pečovatelské
služby, poskytování odlehčovacích služeb, poskytování služeb denního stacionáře, služby poskytované Domovy
pro seniory, služby poskytované Domovy se zvláštním režimem osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí,
poskytování obědů, občerstvení a praní prádla pro své klienty
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě nájemní
smlouvy a smlouvy o výpůjčce
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: realitní činnost, praní, žehlení,
opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 5. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (URM)
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 70883858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: v Článku III. bod 40 se slova „s tím, že negativní vyjádření předkládá Radě hlavního města Prahy
ke schválení“ zrušují
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1994 na dobu neurčitou
2. zrušení organizační složky hlavního města Prahy dnem 31. 5. 2009
název: Útvar pořizování podkladů a dokumentací, sídlo: Praha
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dětský domov Charlotty Masarykové
sídlo: U Včely 176, 156 00 Praha 5-Zbraslav
identiﬁkační číslo: 00874957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provozování fyzioterapie
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 5. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Hotelová škola Radlická
sídlo: Radlická 115, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 60446242
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: návrhy a výroba učebních pomůcek, kopírovací služby, zprostředkovatelské služby, publikační
a nakladatelská činnost zaměřená na tvorbu učebních textů a učebnic pro vlastní potřebu školy, jiných školských
subjektů a odborné veřejnosti, nákup materiálu a prodej učebních textů, pronájem nemovitostí a nebytových
prostor nevyužívaných v rámci hlavní činnosti organizace, pronájem služebního bytu v budově Na Vidouli 496,
Praha 5-Jinonice na dobu určitou jednoho roku, návrhy a výroba nábytku na zakázku, hostinská činnost, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
sídlo: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova Domova mládeže čp. 325, na parc.č. 774/13 a 774/15,
pomocná budova bez čp., na parc.č. 774/12, budova hlavní (škola) bez čp., na parc.č. 774/16, budova hlavní
(škola) bez čp., na parc.č. 774/18, stavby (stavby neevidované v KN) – cesta, na parc.č. 774/4, 734, inženýrské
sítě-vodovod, na parc.č. 774//4, oplocení areálu, na parc.č. 734, 774/4, 774/17, 774/9, pozemky – parc.č. 734,
ost. plocha, parc.č. 774/4, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 774/12, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 774/13, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Velká Chuchle, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 3.
2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 11. 2001 na dobu neurčitou
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6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola umělecká a řemeslná
sídlo: Nový Zlíchov 1/1063, 150 05 Praha 5
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 150, na parc.č. 2033 v k. ú. Strašnice, budova čp. 1063,
na par.č. 1561/2, budova bez čp., garáž, na parc.č. 1561/3, vše v k. ú. Hlubočepy, budova bez čp., na st.parc. 70,
budova bez čp., na st.parc. 83, budova bez čp., na st.parc. 84, budova bez čp., na st.parc. 85, budova bez čp., na
st.parc. 96, budova bez čp., na st.parc. 97, budova bez čp., na st.parc. 98, budova bez čp., na st.parc. 99, budova
bez čp., na st.parc. 100, budova bez čp., na st.parc. 101, budova bez čp., na st.parc. 102, vše v k. ú. Horní Ostrovec, budova čp. 1417, na parc. č. 3285, v k. ú. Libeň, pozemky – parc.č. 2033, zast. plocha a nádvoří, parc.č.
2034, zahrada, parc.č. 2035, zahrada, parc.č. 2036, zahrada, parc.č. 2037, ovocný sad, vše v k. ú. Strašnice,
parc. č. 1561/1, ost. plocha, parc. č. 1561/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1561/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1599/2, jiná plocha, parc.č. 1726, ost. plocha, vše v k. ú. Hlubočepy, st.parc. č. 70, zast. plocha a nádvoří,
st.parc. č. 83, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 84, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 85, zast. plocha a nádvoří,
st.parc. č. 96, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 97, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 98, zast. plocha a nádvoří,
st.parc. č. 99, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 100, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 101, zast. plocha a nádvoří,
st.parc. č. 102, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 279/1, ost. plocha, parc.č. 279/2, ost. plocha, parc.č. 279/3, ost.
plocha, parc.č. 279/4, ost. plocha, vše v k. ú. Horní Ostrovec, parc.č. 3285, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3284,
ost. plocha, vše v k. ú. Libeň, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 1. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350
sídlo: Pacovská 350, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 23 732 397,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6 – Veleslavín, Veleslavínská 32
nový název: Základní umělecká škola Charlotty Masarykové

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 21

původní sídlo: Veleslavínská 32, Praha 6
nové sídlo: Půlkruhová 99, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 60446889
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 99, na parc.č. 237/3, pozemky – parc.č. 237/2, zahrada, parc.č. 237/3, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 237/4, ost. plocha, zeleň, vše v k. ú. Vokovice, movitý majetek
v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 3. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Půlkruhová 99, 160 00 Praha
6 na dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola praktická, Praha 6, Vokovická 3
sídlo: Vokovická 3, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 60461969
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 32, na parc.č. 1, pozemky – parc.č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3, ost. plocha, zeleň, vše v k. ú. Vokovice, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace
ke dni 31. 3. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
sídlo: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 599, na parc.č. 647, objekt čp. 508, na parc.č. 885, objekt bez čp., na parc.č. 887/5, objekt bez čp., na parc.č. 887/6, objekt bez čp., na parc.č. 887/7, objekt bez čp., na
parc.č. 887/8, objekt čp. 221, na parc.č. 1004, objekt čp. 179, na parc.č. 1006, vše v k. ú. Vysočany, objekt čp.
49, na st.parc.č. 190, v k. ú. Strážné, objekt čp. 362, na parc.č. 5/2, objekt bez čp., na parc.č. 5/6, objekt bez čp.,
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na parc. č. 5/7, objekt bez čp., na parc. č. 5/8, vše v k. ú. Hrdlořezy, objekt bez čp., na parc. č. 3992/6, objekt bez
čp., na parc. č. 3995/19, objekt bez čp., na parc. č. 3995/20, objekt bez čp., na parc. č. 3995/21, objekt bez čp.,
na parc. č. 3995/22, objekt bez čp., na parc. č. 3995/23, objekt bez čp., na parc. č. 3995/24, vše v k. ú. Horní Počernice, stavby (neevidované v KN) – kanalizační přípojka, víceúčelové sportovní hřiště, na parc. č. 648, kanalizační přípojka, požární nádrž, sklad dřevěný, vodovod areálový, vrata, na parc. č. 1004, ohradní zeď, vrata, na
parc. č. 1006, vše v k. ú. Vysočany, kanalizace v areálu, vodovod v areálu, oplocení v areálu, sadové úpravy, komunikace, fontána-kašna, na parc. č. 5/1, vše v k. ú. Hrdlořezy, pozemky – parc. č. 647, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 648, ost. plocha, zeleň, parc. č. 885, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 887/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 887/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 887/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 887/6, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 887/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 887/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1004, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1005, ost. plocha, parc. č. 1006, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1009, ost. plocha, vše v k. ú. Vysočany, parc.
č. 190, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Strážné, parc. č. 5/1, ost. plocha, parc. č. 5/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 5/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5/8, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 6/1, ost. plocha, parc. č. 6/2, ost. plocha, vše v k. ú. Hrdlořezy, parc. č. 3992/6, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3992/19, ost. plocha, parc. č. 3995/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3995/20, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3995/21, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3995/22, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3995/23, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3995/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3995/26, ost. plocha, vše v k. ú. Horní Počernice, movitý
majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2008
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4
sídlo: Weilova 1270/4, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 1270, na parc. č. 2416/14, v k. ú. Hostivař, stavba na
parc. č. 2416/76 (bez zápisu v KN, na pozemku jiného vlastníka), budova čp. 1216, na parc. č. 2380/28, budova
bez čp., na parc. č. 2380/30, vše v k. ú. Kunratice, budova bez čp., na parc. č. 557/17, v k. ú. Libuš, budova
čp. 1403, na parc. č. 3067/19, budova bez čp., na parc.č. 3067/40, vše v k. ú. Michle, budova čp. 105, na parc.
č. 1489, v k. ú. Desná III, stavby (bez zápisu v KN) – komunikace, na parc. č. 3067/27, v k.ú. Michle, komunikace, na parc.č. 2416/27 a na parc. č. 2416/77, vše v k.ú. Hostivař, elektrické sítě, kanalizace, komunikace,
oplocení, teplovod, veřejné osvětlení, vodovod, na parc. č. 557/16, vše v k. ú. Libuš, školní hřiště, na parc.
č. 2416/27, v k. ú. Hostivař, stavba na parc.č. 2416/102 (bez zápisu v KN, na pozemku jiného vlastníka), pozemky – parc. č. 2416/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2416/27, ost. plocha, parc.č. 2416/103, ost. plocha,
parc. č. 2416/105, ost. plocha, parc.č. 2416/77, ost. plocha, parc. č. 2416/78, zast. plocha a nádvoří, vše v k.
ú. Hostivař, parc. č. 557/17, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 557/16, ost. plocha, parc. č. 557/55, ost. plocha,
vše v k. ú. Libuš, parc. č. 2380/28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2380/29, ost. plocha, parc.č. 2380/30, zast.
plocha, parc. č. 2380/33, ost. plocha, parc. č. 2380/37, ost. plocha, parc. č. 2380/44, ost. plocha, vše v k. ú.
Kunratice, parc. č. 3067/19, zast. plocha a nádvoří, parc.č. 3067/27, ost. plocha, parc.č. 3067/40, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Michle, parc.č. 1489, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1492, ost. plocha, vše v k. ú. Desná
III, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 3. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
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12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Střední odborná škola, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3
– Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Praha
b) název: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1
sídlo: Jesenická 1, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborné učiliště, Praha – Radotín
sídlo: Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 11, na parc. č. 864/1, budova bez čp., na parc. č. 864/3,
budova bez čp., na parc. č. 864/4, budova bez čp., na parc. č. 865/2, budova bez čp., na parc. č. 865/3, budova
bez čp., na parc. č. 1773/2, budova bez čp., na parc. č. 1773/3, budova bez čp., na parc. č. 1773/4, budova bez
čp., na parc. č. 1773/5, budova bez čp., na parc. č. 1773/7, budova bez čp., na parc. č. 1773/8, budova bez čp.,
na parc. č. 1773/9 a 1773/20, budova bez čp., na parc. č. 1773/10, budova bez čp., na parc. č. 1773/11, budova
bez čp., na parc. č. 1773/12, budova bez čp., na parc. č. 1773/13, budova bez čp., na parc. č. 1773/14, budova
bez čp., na parc. č. 1775/9 a 1775/17, stavby (neevidované v KN) – elektroinstalace, kanalizace, komunikace,
oplocení, primérní vedení, sadové úpravy, vodovod, na parc.č. 1773/1, vše v k. ú. Radotín, pozemky – parc.
č. 864/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 864/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 864/4, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 865/1, ost. plocha, parc. č. 865/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 865/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 866/1,
ost. plocha, parc. č. 1773/1, ost. plocha, parc. č. 1773/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1773/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/7, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1773/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/10,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/12, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1773/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/15, ost. plocha, parc.
č. 1775/16, ost. plocha, parc. č. 1773/20, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/21, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1775/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1773/6, pozemek ve zjednodušené evidenci, parc. č. 1783, pozemek
ve zjednodušené evidenci, vše v k. ú. Radotín, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni
31. 1. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 11. 2001 na dobu neurčitou
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14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
sídlo: Ohradní 57, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, součástí organizace je domov
mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova SOU čp. 126, na parc. č. 1347/1 a 1347/2, budova bez
čp., na parc. č. 1365, budova bez čp., na parc. č. 1351/2, budova bez čp., na parc. č. 1371, budova bez čp., na
parc. č. 1353/2, budova bez čp., na parc. č. 1351/1, budova čp. 72, Domov mládeže, na parc. č. 1361, vše v k. ú.
Michle, budova bez čp., na parc. č. 1235/99, v k. ú. Stodůlky, stavby (neevidované v KN) – hřiště, kanalizace,
kanalizace venkovní, osvětlení venkovní, parkoviště, oplocení, zpevněná plocha, sadové úpravy, topný rozvod,
na parc. č. 1330, topný rozvod, vodovod, vodovod, přípojka NN, na parc.č 1347/1, komunikace, opěrná zeď, na
parc. č. 1347/2, sadové úpravy, oplocení na parc. č. 1353/1, vedení elektřiny NN, na parc. č. 1361, hutní sklad,
na parc. č. 1373, stavby (dosud nezapsané v KN) – Unimo buňky, na parc. č. 1359/3, sklad, na parc. č. 1359/2,
vše v k. ú. Michle, pozemky – parc.č. 1330, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1339, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1347/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1347/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1351/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1351/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1351/5, ost. plocha, parc. č. 1352, ost. plocha, parc. č.
1353/1, ost. plocha, zeleň, parc. č. 1353/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1359/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1359/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1359/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1359/4, ost. plocha, zeleň,
parc. č. 1361, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1365, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1367, zahrada, parc. č. 1371,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1373, zahrada, vše v k. ú. Michle, parc. č. 1235/98, ost. plocha, parc. č. 1235/99,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Stodůlky, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni
31. 12. 2008
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: při likvidaci nepotřebného a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle „Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který
je v užívání příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou“
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, opravy silničních vozidel, ubytovací služby, hostinská činnost,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pronájem 5 služebních
bytů v budově Ohradní 72, Praha 4 na dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dětské centrum Paprsek
sídlo: Šestajovická 19, 198 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 70875413
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 517, na parc.č. 628/52, v k. ú. Prosek, budova čp.

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 25

580, na parc.č. 77, budova čp. 701, na parc. č. 76, vše v k. ú. Hloubětín, budova čp. 647, na parc. č. 1281/182,
budova bez čp., na parc. č. 1281/183, budova bez čp., na parc. č. 1281/184, budova bez čp., na parc. č. 1281/498
a 1281/500, vše v k. ú. Vokovice, stavby – bazén, zděná kolna, studná kopaná, kanalizační přípojka se šachtou,
opěrné zdi, zahradní jezero, zahradní osvětlení, zahradní sklípek, na parc. č. 365//20, vodovodní přípojka, žumpa, elektropřípojka s s pilířem elektro, zpevněné plochy, oplocení, na parc. č. 128/1, rodinný dům s garáží, na
parc. č. 128/2, vše v k. ú. Lahovice, pozemky – parc. č. 628/52, 658/53, 628/155, vše v k. ú. Prosek, parc. č. 76,
77, 78/1, 78/2, vše v k.ú. Hloubětín, parc. č. 1281/182, 1281/183, 1281/184, 1281/299, 1281/498, 1281/500,
vše v k.ú. Vokovice, parc. č. 128/2, 128/1, 365/20, 365/22, vše v k. ú. Lahovice, movitý majetek v hodnotě
3 536 910,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy
sídlo: Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – v části Praha 1 za text „Sv. Václav (Pomník sv. Václava), Nové Město 2306/10 se vkládá text „Pocta poštovní známce“, Nové Město 2366
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080
– Mateřská škola, Praha 4, Družstevní ochoz 5
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Praha – městská část Praha 4
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
sídlo: Sdružení 1080, 140 00 Praha 4
další místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: Družstevní ochoz 1308/5, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 61384518
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2009
původní název: Kulturní dům Vltavská
nový název: Kulturní dům Vltavská, p. o.
sídlo: Bubenská 1, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 00549827

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 19. 2. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Roudnice nad Labem
zařazení do okresu: Litoměřice
b) název: LDN, Roudnice n. L., příspěvková organizace
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 264334
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provoz veřejně prospěšné činnosti na úseku
sociálních služeb, zajišťování zdravotní péče o dlouhodobě nemocné včetně jejich rehabilitace ve smyslu ust. §
15 odst. 1 vyhlášky MZ ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady
a obcemi a v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 671, ul. Jungmannova a nemovitosti k ní náležející, movitý majetek v hodnotě – majetek žádný
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– povinnost pojistit svěřený majetek,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 2. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: ul. 40. pluku 1351, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 75153599
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování výuky plavání žákům školy
v rámci povinné tělesné výchovy, místa poskytovaného vzdělávání jsou: krytý bazén, Kouty 803, 757 01 Valašské Meziříčí, Městské lázně Vsetín, Jiráskova 340, 755 01 Vsetín
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek bude předán příspěvkové organizaci na základě zřizovací
listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, půjčit, zastavit, vložit do jiného subjektu, darovat, vyřadit, zatížit,
– o pořízení jednotlivého majetku, případně souboru věcí, v případě, že pořizovací cena nepřesahuje částku,
která je deﬁnována v § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozhoduje ve své pravomoci
ředitel organizace,
– ředitel rozhoduje o pořízení majetku, jehož pořizovací cena přesahuje výše uvedenou hranici za předpokladu, že je ﬁnancován je ﬁnancován z prostředků získaných vlastní činností organizace (z Investičního fondu),
s výjimkou pořízení osobních automobilů,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: možnost vykonávání doplňkové
činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO VARNSDORF
oznamuje
1. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 25. 9. 2008
název: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
původní sídlo: Tyršova 1442, 407 47 Varnsdorf
nové sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 00078930
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Varnsdorf
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace
původní sídlo: Legií 2574, 407 47 Varnsdorf
nové sídlo: Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 49888595
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele, toto časové omezení neplatí v případě pronájmu služebního bytu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6. 2009 na dobu neurčitou
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