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Ústřední věstník

Částka 4

MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
vznik příspěvkové – organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Správa základních registrů
sídlo: náměstí Hrdinů 1643/3, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 72054506
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: správa a zajišťování provozu informačního
systému základních registrů, zajištění vazeb mezi jednotlivými základními registry, zodpovědnost za zpřístupnění
referenčních údajů a vedení záznamů o událostech včetně dalších záležitostí upravených zákonem č. 111/2009
Sb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dne 1. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice
b) název příspěvkové organizace: Jihočeská centrála cestovního ruchu
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 72053127
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem organizace je koordinace
aktivit v oblasti cestovního ruchu s cílem rozvíjet a vytvářet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně ji
prezentovat na cílových trzích.
Předmětem činnosti organizace je
– ediční činnost . vydávání tištěných propagačních materiálů obecných či tématicky zaměřených s přihlédnutí
k předem vymezeným cílovým trhům
– komunikace a spolupráce s agenturou CzechTourism včetně jejich zahraničních zastoupení
– komunikace a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti cestovního ruchu, zejména při tvorbě a realizaci
přeshraničních projektů
– komunikace se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a „euroregiony“, ve vybraných případech komunikace
přímo s jednotlivými obcemi a městy
– koordinace aktivit a spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za region, včetně návštěvnického managmentu
– koordinace činnosti turistických informačních center na území kraje
– organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji,
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
– organizace jednání pracovních skupin složených z odborníků a pracovníků v oblasti cestovního ruchu
– PR aktivity – prezentace jižních Čech prostřednictvím vymezených témat (výstavy, veletrhy, média) v České
republice a zahraničí, mediální prezentace směrem k laické i odborné veřejnosti
– provoz Informačního Systému Cestovního ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz
– příprava a realizace projektů ﬁnancovaných v rámci dotačních a grantových programů
– příprava /realizace projektů Jihočeského kraje pro získávání prostředků z grantových a dotačních programů na
rozvoj cestovního ruchu
– správa (řízení umísťování) tzv. hnědých navigačních tabulí
– shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů
– tvorba produktových linií, včetně podpory prodeje (př. famtripy, tj. motivační cesty pro zástupce cestovních
kanceláří, Presstripy) sledování zpětné vazby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace,
plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace. Ředitel je oprávněn jednat jménem organizace samostatně ve všech
věcech týkajících se této organizace. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému
nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Organizace nemá svěřený žádný majetek zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace hospodaří se svěřeným majetkem, pokud jí
bude zřizovatelem svěřen, včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem. Dále hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky státních
fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze
zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných ﬁnančních mechanizmů.
Organizace má tato majetková práva a povinnosti:
– využívat svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna
majetek využívat pouze v případech, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka
– pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku
– provádět zákonné revize a kontroly majetku
– provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele
– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá
– provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
– uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými ve zřizovací listině povolenými doplňkovými činnostmi uvedenými ve zřizovací listině podle skutečné potřeby organizace
– vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 50 000 Kč, jedná-li se o nedobytnou
pohledávku nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek
– samostatně zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, vybírat nejvhodnější nabídky a uzavírat příslušné smlouvy
v souladu s vnitřními předpisy kraje pro zadávání zakázek. Jedná se o dodávky nebo služby při pořízení, opravách,
údržbě nebo zajištění investičních potřeb tohoto majetku, kdy náklady na jednu akci bez DPH nedosáhnou 2 mil. Kč
– při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, zastupovat zřizovatele
v řízeních před osudy a orgány státní správy, zejména podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel, podle
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších
předpisů, příp. dalších
– pořizovat, vypůjčovat a půjčovat, najímat a pronajímat movitý majetek v pořizovacích cenách v jednotlivých
případech do výše 500 000 Kč bez DPH bez předchozího souhlasu zřizovatele
– nabývat movitý majetek darem (peněžního nepeněžního) v hodnotě nad 200 000 Kč v jednotlivých případech
jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele
– vyřazovat, likvidovat a prodávat movitý majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku 50 000 Kč včetně v jednotlivých případech, bez souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude upotřebitelný v ostatních právnických osobách zřizovaných nebo zakládaných krajem
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel organizace, Jihočeský kraj,
vymezuje na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1. reklamní činnost
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti. Doplňkovou činnost je
organizace oprávněna vykonávat s účinností získaní odpovídajících živnostenských oprávnění.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace od 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
sídlo: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 70891168
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 72053810
c) vymezení hlavní činnosti a tomu odpovídajícího účelu předmětu činnosti: Muzeum Karlovy Vary, příspěvková
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organizace Karlovarského kraje (dále jen „organizace“) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za
účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uschovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě
sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání,
zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké
účely v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy o změně některých dalších zákonů, včetně doplňkových služeb odborné a široké veřejnosti
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. V čele organizace je ředitel, kterého v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, jmenuje a odvolává Rada Karlovarského kraje. Ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Karlovarského kraje.
2. Ředitel organizuje a řídí činnost organizace, je plně odpovědný za její hospodaření a za plnění předmětu
činnosti organizace.
3. K zabezpečení úkolů organizace ředitel podle potřeby zřizuje odborné poradní orgány a pracovní komise.
4. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je oprávněn samostatně jednat jménem organizace ve všech
věcech. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí
ředitel svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Výčet nemovitého majetku je vymezen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny. Výčet sbírkových předmětů je zapsán v centrální evidenci sbírek MK ČR pod ev. č. KVM/00202-22/048002. Knihovna Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, je zapsána jako
základní knihovna se specializovaným Fondem pod ev. č. MK ČR 3493/2003. Knihovní fond je zapsán v interní
evidenci, která je vedena v sídle organizace. Soupis movitého a ostatního majetku je veden v účetní uzávěrce
k 31. 10. 2009.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Vymezení podmínek nakládání se svěřeným majetkem je uvedeno v příloze č. 2 „Pravidla hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje“, která jsou
nedílnou součástí této zřizovací listiny.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna provozovat takové doplňkové činnosti, navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, které ji zřizovatel povolí
v souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Okruhy
doplňkových činností se nevymezují. Zřizovatelem mohou být vymezeny formou dodatků k této zřizovací listině. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch
své hlavní činnosti.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou od 1. 1. 2010

2. vznik příspěvkové organizace k 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
sídlo: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 70891168
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: Zámecká 1, 356 00 Sokolov
identiﬁkační číslo: 72053801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje (dále jen „organizace“), plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zákonů. Zřizuje se za účelem získávat,
shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní
povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí,
z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně dalších zákonů, včetně doplňkových služeb
odborné i široké veřejnosti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. V čele organizace je ředitel, kterého v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č, 129/2000 Sb.,
o krajích, jmenuje a odvolává Rada Karlovarského kraje. Ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě Karlovarského kraje.
2. Ředitel organizuje a řídí činnost organizace, je plně odpovědný za její hospodaření a za plnění předmětu
činnosti organizace.

Částka 4

e)

f)

g)

h)

Ústřední věstník

stránka 117

3. K zabezpečení úkolů organizace ředitel podle potřeby zřizuje odborné poradní orgány a pracovní komise.
4. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je oprávněn samostatně jednat jménem organizace ve všech
věcech. Podepisování za organizaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí
ředitel svůj podpis.
5. V nepřítomnosti ředitele jej v plném rozsahu práv a povinností s omezeními stanovenými vnitřním předpisem organizace zastupuje zástupce ředitele. Zástupce ředitele se řídí obecně závaznými právními předpisy
a organizačním řádem organizace.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Výčet nemovitého majetku je vymezen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny. Výčet sbírkových předmětů je zapsán v centrální evidenci sbírek MK ČR jako Sbírka Muzea
Sokolov pod ev. č. MSO/002-04-19/088002. Knihovna Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského
kraje, je vedena v interní evidenci organizace. Soupis movitého a ostatního majetku je veden v účetní uzávěrce
organizace k 31. 10. 2009
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Vymezení podmínek nakládání se svěřeným majetkem je uvedeno v příloze č. 2 „Pravidla hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje“, která je
nedílnou součástí zřizovací listiny.
okruhy doplňkových činností navazujících na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna provozovat takové doplňkové činnosti, navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, které ji zřizovatel povolí
v souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Okruhy
doplňkových činností se nevymezují. Zřizovatelem mohou být vymezeny formou dodatků ke zřizovací listině.
Prostředky získané z doplňkových činností zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch
své hlavní činnosti.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO HABARTOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Město Habartov
sídlo: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
zařazení do okresu: Sokolov
IČ: 00259314
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko
sídlo: Národní čp. 400, 357 09 Habartov
odloučené pracoviště: Čs. armády 747, 357 09 Habartov
identiﬁkační číslo: 72053321
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předmětem hlavní činnosti je
1. Kultura a kino
a) pořádání kulturních akcí v oblasti společenské zábavy, profesionálního umění a estetické výchovy
b) spolupráce na úseku kulturní činnosti s předškolními a školními zařízeními
c) vytváření prostor pro realizaci různých zájmových, především uměleckých a kulturních aktivit
d) podílí se na rozvoji kulturně společenského života ve městě Habartov
e) příprava a organizování soutěží, přehlídek a vystoupení jednotlivců a kolektivů
f) spolupráce s ostatními kulturními organizacemi v regionu i mimo něj
g) podílí se na kulturních tvořivých aktivitách a estetické výchově dětí a mládeže
h) samostatně čin ve spolupráci s dalšími partnery na pořádání kulturních a společenských akcích pro všechny
věkové kategorie
i) provozování činnosti kina, kino je kulturní zařízení, jehož hlavní činností je pravidelné promítání ﬁlmů pro
veřejnost nejméně jednou týdně a za vstupné
2. Provozování informačního střediska pro Město Habartov, ve sféře kultury, cestovního ruchu, sportu a turistiky,
Prezentace Města Habartov na republikových akcích a v zahraničí
3. Knihovnické služby
a) prostřednictvím knihovnických služeb zpřístupňování knihovnických dokumentů z knihovního fondu knihovny v rámci mezi knihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny
b) poskytování ústních a písemných bibliograﬁckých, referenčních a faktograﬁckých informací a rešerší
c) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informace státní správy a samosprávy
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d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení
e) umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení
f) pořádání exkurzí, besed, přednášek, vzdělávacích akcí, výstav a jiných akcí podporujících hlavní poslání
knihovny
g) veřejné předvádění audiovizuálního díla v souvislosti se svým účelem činnosti
h) bezúplatné zhotovování tiskových rozmnoženin pro osobní potřebu a souvisejících s poskytováním knihovnických služeb
i) budování interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívání externí informační databáze za stanovených podmínek, včetně ochrany dat
j) budování společných databází a výměna dat s dalšími knihovnami
4. Provozování muzea
a) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů
b) zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uschovávat, evidovat, odborně spravovat,
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské
výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat
jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve
znění pozdějších předpisů, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
jmenovaný zřizovatelem. Ředitel jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně. Podepisování
za organizaci se provádí tak, že k nadepsanému, vytištěnému či jinak vyznačenému názvu příspěvkové organizace připojí ředitel svůj podpis s uvedením funkce. Statutární orgán je oprávněn činit právní úkony za
příspěvkovou organizaci v rámci rozpočtu schváleného zřizovatelem a to zejména pokud jde o vznik závazků
příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: Příspěvkové organizaci se předává dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 3 297 501, 83 Kč (dále jen „svěřený majetek“). Ostatní majetek pořízený zřizovatelem předá
zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření v rámci samostatné smlouvy. Práva a povinnosti zřizovatele
a příspěvkové organizace při předání svěřeného majetku či ostatního majetku k hospodaření se řídí v rozsahu neupraveného zřizovací listinou, popřípadě samostatnou smlouvou, přiměřeně ustanoveními o smlouvě
o výpůjčce podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Zřizovatel dává předchozí souhlas příspěvkové
organizaci k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčenému, pokud výše peněžitého daru v jednotlivém případě
nepřesáhne částku 40 000 Kč.
Pro přijímání darů účelově určených je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. K naplnění ustanovení § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předloží příspěvková
organizace vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání rady města soupis přislíbených darů. Do doby udělení
předchozího souhlasu se případné přijaté ﬁnanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako cizí
platby, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj rezervního fondu. Svěřený majetek není
příspěvková organizace oprávněna dále zcizit, směnit, zatěžovat věcnými břemeny, přenechat do zástavy či
vkládat do jiných právnických osob. Pronajmout nebo přenechat do užívání svěřený majetek třetím osobám
je příspěvková organizace oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna pečovat o svěřený majetek či ostatní majetek s péčí řádného hospodáře
a užívat jej výlučně jen k realizaci hlavního účelu a doplňkové činnosti, pro které byla zřízena dle zřizovací
listiny, a dále udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a je
povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde vzniku škod na svěřeném majetku či ostatním majetku. Příspěvková organizace je dále povinna svěřený majetek či ostatní majetek vrátit zřizovateli nejpozději
při ukončení činnosti a vypořádat své závazky vůči němu.
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Nemovitý majetek může příspěvková organizace pro zřizovatele nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro
kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) děděním. Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví
odmítnout,
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d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel povoluje níže
uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace :
a) prodej knih, časopisů, upomínkových předmětů, map, pohledů apod.
b) prodej teplých nápojů prostřednictvím automatu
h) vymezení doby, na kterou se příspěvková organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Kopřivnice-Lubina, příspěvková organizace
sídlo: Lubina 60, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 70988650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Kopřivnice-Mniší, příspěvková organizace
sídlo: Mniší 66, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 70988641
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 – parcela č. 868, ost. plocha
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 27. 9. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 70988633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– provádět technické zhodnocení nemovitého majetku s písemným souhlasem zřizovatele,
– technickým zhodnocením jsou vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v jednom roce částku 40 000 Kč,
– za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických
parametrů,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 73929182
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro
děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého
pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání, zabezpečování stravování vlastních zaměstnanců, činnost příspěvkové organizace
je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném
znění
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 – nebytové prostory v nemovitosti, která se nachází v k. ú. Kopřivnice, obec Kopřivnice, občanská vybavenost č. p. 1077, na pozemku parc. č. 850, parc. č. 850, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 852, ost. plocha, část pozemku parc. č. 851, zast. plocha a nádvoří s částí nebytových
prostor a nadstřešku stavby výměníkové stanice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příspěvková organizace hospodaří s nebytovými prostorami a movitým majetkem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791, příspěvková organizace
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sídlo: Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 64125866
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

6. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 47998121
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 64125874
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 – nebytové a bytové prostory budovy č. p. 369, Obránců míru, na
parc. č. 754, budova občanské vybavenosti na parc. č. 755/3, pozemky – parc. č. 754, 755/3, 755/17, 756/2,
756/5, 756/13, 756/4, 756/3, 740/2, 740/3, 740/4, vše v k. ú. Kopřivnice
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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:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, příspěvková organizace
sídlo: Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 00848310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1992 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 540, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 62331078
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu a rekreace, zabezpečování provozu pro
sportovní a tělovýchovné činnosti, pronájem nebytových prostor
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 59 657,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na tomto majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 1995 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 12. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: Česká 320, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 60798891
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: mění se takto: poskytování sociálních služeb zajišťujících pomoc a podporu osobám, které
se z různých důvodů (zejména zdravotního stavu, věku, krizové životní situace, životních návyků a způsobu života) ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytování pečovatelské služby, zabezpečování ambulantní
a pobytové odlehčovací služby, spolupráce s městem Kopřivnice při umisťování občanů v bytech zvláštního
určení v Domech s pečovatelskou službou, zajišťování potřeb dočasného ubytování občanů v zařízení sociálních služeb města Kopřivnice, poskytování služeb osobní asistence, zabezpečování provozu Denního
stacionáře pro dospělé osoby s mentálním, případně kombinovaným zdravotním postižením, zajišťování provozu a činnosti Azylového domu pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby společensky
nepřizpůsobivé
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 320, Česká ul., parc. č. 508/7, budova č. p. 650,
Masarykovo náměstí, parc. č. 1965, budova č. p. 1114, Horní ul., parc. č. 1022, vše v k. ú. Kopřivnice, budova
č. p. 76 v místní části Vlčovice, parc. č. 84, staveb. plocha, parc. č. 111/2, ost. plocha, vše v k. ú. Vlčovice,
movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavírat vlastním jménem smlouvy o poskytování půjček z FKSP,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– provádět technické zhodnocení nemovitého majetku s písemným souhlasem zřizovatele,
– technickým zhodnocením jsou vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v jednom roce částku 40 000 Kč,
– za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických
parametrů,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: rehabilitační péče, praní a mandlování prádla, pronájem nebytových prostor, zprostředkování
krátkodobého užívání nebytových prostor v domech, které byly organizaci svěřeny do správy, pomocné práce
za úplatu, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6. 1994 na dobu neurčitou
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MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 00097811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek v hodnotě 43 255 378,93 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti, poskytování technických služeb (opravy veřejného osvětlení,
údržba zeleně, kácení stromů, opravy, úklid a zimní údržba komunikací, práce s pomocí plošiny atp.), pronájem
sloupů veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace
sídlo: Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 44940351
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 1992 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 63701219
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1996 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 70866341
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 a movitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2000 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49558595
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 16 748 248,03 Kč, movitý majetek v hodnotě 698 187,- 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1994 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Loučka 32, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 71009744
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, příspěvková organizace
sídlo: Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 44940343
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 40 641 300,60 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 10. 1992 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 71011862
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 7 047 044,60 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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49559044
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 74 310 167,70 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,

stránka 130

Ústřední věstník

Částka 4

– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou

MĚSTO MOST
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: Město Most
zařazení do bývalého okresu: Most
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času, Most, maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 72059419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečuje zájmovou, kulturní, sportovní
a vzdělávací činnost pro všechny věkové kategorie obyvatel a zabezpečuje činnosti, které jsou dle § 35 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu města a jeho občanů. Poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejména pak ustanoveními § 111 a 118 a ustanovením vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání. Zabezpečuje správu majetku ve vlastnictví města, předaný smlouvou o výpůjčce
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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkové organizace si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas
– 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
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak
– pravidelně 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
– majetkem nelze ručit, zcizit jej, zatížit ani zastavit bez souhlasu zřizovatele
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem o nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem
– bezúplatným převodem věcí movitých
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkových činností navazujících na hlavní účel příspěvkové organizace: životnosti volné – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Odborný způsobilost podle § 25 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (velkoobchod a maloobchod,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1..6.2010 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy, příspěvková organizace
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sídlo: Korunní 98, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečení a realizace služeb v oblasti dopravního značení na pozemních komunikacích na
území hlavního města Prahy, výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v ustanovení § 17a odst. 6 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, spočívající v odstranění vozidel z komunikací, včetně jejich hlídání, provádění
odtahů vozidel na příkaz strážníků Městské policie hlavního města Prahy a policistů Policie ČR
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Korunní 98, 101 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 – pozemek, parc. č. 2511/1, ost. plocha, v k. ú. Modřany
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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartákova 37, příspěvková organizace
sídlo: Bartákova 37, 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: nemovitý majetek v hodnotě – budova-pavilon A, č. p. 1200, na parc. č. 1052/61, budova-pavilon
B, č. p. 1200, na parc. č. 1052/59, budova-pavilon C, č. p. 1200, na parc. č. 1052/60, budova-pavilon D, č. p.
1972, na parc. č. 1052/225, stavba-hřiště (neevidovaná v katastru nemovitostí), na parc. č. 1052/231, stavbaterénní úpravy, na parc. č. 1052/232, stavba-sadové úpravy, parc. č. 1052/90, vše v k. ú. Krč,
– stavba-skleníky, kotelna a inženýrské sítě, na parc. č. 358, v k. ú. Braník,
– budova Amfora č. p. 874, na parc. č. 1771/43, v k. ú. Podolí,
– budova-přístavba č. p. 100, na parc. č. 122/2, budova bez č. p., na st. parc. č. 283, budova bez č. p., na st.
parc. č. 284, stavba-trafostanice, kabeláž (neevidovaná v katastru nemovitostí, na pozemku jiného vlastníka),
na parc. č. 241/1, stavba-bazén (neevidovaná v katastru nemovitostí), na parc. č. 244/1 a st. parc. č. 122/2,
stavba-studna (neevidovaná v katastru nemovitostí), na st. parc. č. 122/2, stavba-ČOV, na parc. č. 997, vše
v k. ú. Skryje,
– pozemky, parc. č. 1052/59, 1052/60, 1052/61, zast. plocha, parc. č. 1052/225, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1052/90, ost. plocha,zeleň, parc. č. 1052/231, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 1052/232,
ost. plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Krč,
– pozemek, parc. č. 1770/43, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Podolí, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech majetku příspěvkové organizace 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor a reklamních ploch, hostinská činnost, činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, pronájem služebního bytu v budově Bartákova 37, Praha 4, výroba rozmnožování, nahrávání
a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů, 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102, příspěvková organizace
sídlo: Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
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 č. p. 1102, na parc. č. 1201/1, 1201/14, 1201/15, 1201/16,
1201/17, 1201/18, 1201/19, 1201/20, 1201/21, hřiště, na parc. č. 1021/2, 1021/35, lanovka ATLAS na parc.
č. 1021/25, vše v k. ú. Kobylisy, lanová pyramida, potrubí ke skleníku, skleník, herní prvky, šplhací sestavy, vše
na parc. č. 1324/1, vše v k. ú. Troja,
– pozemky, č. parc. 1021/1, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/2, ost. plocha, zeleň, č. parc. 1021/14, zast.
plocha a nádvoří, č. parc. 1021/15, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/16, zast. plocha a nádvoří, č. parc.
1021/17, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/18, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/20, zast. plocha
a nádvoří, č. parc. 1021/21, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/22, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/23,
ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/24, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/25, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/26,
ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/27, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/28, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/29,
ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/30, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/31, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/33,
ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/34, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Kobylisy, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace 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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Přemyšlenská 1102, Praha 8,
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
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2, příspěvková organizace
sídlo: Parléřova 2, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Parléřova 2/118, Praha 6, pronájem služebního bytu v budově Hládkov č. p. 224, Praha 6, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 133

a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12, příspěvková organizace
sídlo: Křemencova 12, 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 takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 179, na parc. č. 880, pozemky – parc. č. 880, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 881, zahrada, vše v k. ú. Nové Město, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 1. 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. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, příspěvková organizace
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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – průmyslový objekt bez č. p., na parc. č. 3174, budova č. p. 1542,
na parc. č. 3181, budova bez č. p., na parc. č. 4501/45, vše v k. ú. Strašnice,
– budova-pavilon A, č. p. 3067, na parc. č. 2475/3, 2475/35, 2475/36, budova-pavilon B, bez č. p., na parc. č.
2473/2, budova bez č. p., na parc. č. 2475/2, 22475/34, budova bez č. p., na parc. č. 2475/46, 22475/47, budova bez č. p., na parc. č. 2385/5, budova bez č. p., na parc. č. 2385/19, budova bez č. p., na parc. č. 2385/20,
budova bez č. p., na parc. č. 2385/21, budova bez č. p., na parc. č. 2385/22, budova bez č. p., na parc. č.
2385/23, budova bez č. p., na parc. č. 2385/24, vše v k. ú. Záběhlice,
– budova č. p. 233, na parc. č. 2460/2, v k. ú. Hostivař,
– budova bez č. p., na parc. č. 3115/2, budova bez č. p., na parc. č. 3115/3, budova č. p. 2471, na parc. č.
3807/2, budova bez č. p., na parc. č. 3807/8, vše v k. ú. Vinohrady,
– budova č. p. 636, na parc. č. 1032/7, v k. ú. Jinonice,
– budova bez č. p., na parc. č. 3648/2, budova č. p. 224, na parc. č. 3650, v k. ú. Libeň,
– stavby (neevidované v katastru nemovitostí) – oplocení areálu, na parc. č. 3174, kanalizace, na parc. č. 3181,
rozvod zemního plynu, elektrorozvod, na parc. č. 3174, vše v k. ú. Strašnice, objízdná areálová komunikace,
na parc. č. 2475/1, 2475/24, 5867/1, kanalizační, na parc. č. 2475/1, 2475/24, přípojka B, na parc. č. 5867/1,
kanalizační sběrač budovy B, na parc. č. 2475/1, 2475/29, 2475/24, požární vodovod, na parc. č. 2475/1,
2475/24, hřiště, na parc. č. 2475/1, 2475/41, vše v k. ú. Záběhlice,
– pozemky, č. parc. 3174, zast. plocha, průmyslový objekt, č. parc. 3180, ost. plocha, č. parc. 3181, zast.
plocha, č. parc. 3175, ost. plocha, č. parc. 3176, ost. plocha, č. parc. 4501/45, zast. plocha, vše v k. ú.
Strašnice, č. parc. 2385/5, zast. plocha, č. parc. 2385/19, zast. plocha, č. parc. 2385/20, zast. plocha,
č. parc. 2385/21, zast. plocha, č. parc. 2385/22, zast. plocha, č. parc. 2385/23, zast. plocha, č. parc.
2385/24, zast. plocha, č. parc. 2385/2, ost. plocha, č. parc. 2473/2, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 2475/1,
zast. plocha, č. parc. 2475/2, zast. plocha, č. parc. 2475/3, zast. plocha, č. parc. 2475/27, zast. plocha, č.
parc. 2475/24, ost. plocha, č. parc. 2475/28, zast. plocha, č. parc. 2475/29, zast. plocha, č. parc. 2475/34,
zast. plocha a nádvoří, č. parc. 2475/35, zast. plocha, parc. 2475/36, zast. plocha, č. parc. 2475/41, ost.
plocha, č. parc. 2475/42 (hl. m. Praha – podíl ve výši ¾, pí. Dašková – podíl ve výši ¼), ost. plocha, č.
parc. 2475/43, ost. plocha, č. parc. 2475/44 (hl. m. Praha – podíl ve výši ¾, pí. Dašková – podíl ve výši ¼),
č. parc. 2475/45, zast. plocha, č. parc. 2475/46, zast. plocha, č. parc. 2475/47, zast. plocha a nádvoří, č.
parc. 5867/1, ost. plocha, vše v k. ú. Záběhlice, č. parc. 3115/3, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 3115/2,
zast. plocha, č. parc. 3807/2, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 3807/3, ost. plocha, č. parc. 3807/4, ost.
plocha, č. parc. 3807/5, ost. plocha,zeleň, č. parc. 3807/6, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 3807/7, ost. plocha, č. parc. 3807/8, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady, č. parc. 3648/2, zast. plocha a nádvoří,
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č. parc. 3650, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Libeň, č. parc. 1032/3, ost. plocha, č. parc. 1032/7, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jinonice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 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
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 5, Pod Radnicí 5, příspěvková organizace
sídlo: Pod Radnicí 5/315, 150 00 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 č. p. 315, na parc. č. 1159, budova č. p. 1265/26, na
parc. č. 610/3, 613/2, budova č. p. 1266/26a, na parc. č. 610/2, pozemky – č. parc. 610/1, ost. plocha, č. parc.
610/2, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 610/3, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1159, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Košíře, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni
28. 2. 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 26. 6. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a Střední škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování, příspěvková organizace
sídlo: Na Zlíchově 19, 152 00 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 č. p. 254, na parc. č. 525, budova č. p. 206, na parc. č.
553, pozemky – č. parc. 525, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 526, zahrada, č. parc. 553, zast. plocha a nádvoří,
č. parc. 554, ost. plocha, vše v k. ú. Hlubočepy, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku
příspěvkové organizace 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
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Studentský zdravotní ústav Praha
nový název: Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace
sídlo: Spálená 12, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 128601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 78, na parc. č. 752, pozemek – č. parc. 752, vše
v k. ú. Nové Město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace 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:
– 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 pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– nakládat s movitým majetkem mimo rámec předmětu činnosti, je-li předmětem právního úkonu samostatná
věc nebo soubor věcí v pořizovací ceně než 100 000,- Kč,
– při likvidaci neupotřebitelného 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,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– příspěvková organizace zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání s poroty podle zvláštních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených zřizovací listinou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: 1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188, příspěvková organizace
sídlo: V Hradbách 188, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 1994 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola Ymca Rakovník, Klicperova 1904, příspěvková organizace
sídlo: Klicperova 1904, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola V Parku Rakovník, Františka Diepolta 2249, příspěvková organizace
sídlo: Františka Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
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hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 1995 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259, příspěvková organizace
sídlo: Šamotka 259, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 1995 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, příspěvková organizace
sídlo: Zd. Štěpánka 2232, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174, příspěvková organizace
sídlo: V Lukách 2174, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1998 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
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a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312, příspěvková organizace
sídlo: Průběžná 2312, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1992 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: 1. základní škola Rakovník, Martinovského 153, příspěvková organizace
sídlo: Martinovského 153, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
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– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, velkoobchod a maloobchod, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1993 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: 2. základní škola Rakovník, Husovo náměstí 3, příspěvková organizace
sídlo: Husovo náměstí 3, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně
lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1993 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: 3. základní škola Rakovník, Okružní 2331, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 2331, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 141

mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, velkoobchod a maloobchod, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kursů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: Husovo nám. 114, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
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b) název: Kulturní centrum Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Pečovatelská služba Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: 47012790
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, 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:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při bezúplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených do výše 20 000,- Kč jednotlivě po předchozím souhlasu zřizovatele,
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– nabývání nepeněžitých darů účelově určených za podmínek stanovených zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO RUMBURK
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 864/8, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 70878064
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace
sídlo: V Podhájí 277/12, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 70878013
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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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,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace
sídlo: Vojtěcha Kováře 398, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 72744278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
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b) název: Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace
sídlo: Sukova 1047/4, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 49888552
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, příspěvková organizace
sídlo: Krásnolipská 463/8, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 65082729
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 72747359
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Základní škola Rumburk, U nemocnice 1132/5, příspěvková organizace
sídlo: U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 72744430
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, příspěvková organizace
sídlo: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 72744596
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ruší se bod 2) pronájem movitých věcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: SNP 484/29, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 00830682
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zřízení s ohledem na zájmy města a občanů města v rámci samostatné působnosti města a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového kulturního rozvoje, poskytování služeb v oblasti kultury
a vzdělávání, organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, provozování ﬁlmových a jiných
audiovizuálních představení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci
zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu
a služeb, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kursů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Městská knihovna Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: tř. 9. května 150/29, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 49888561
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
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udržovat majetek v provozuschopném stavu,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské
a kopírovací práce, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Rumburk
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Správa rumburských areálů sportu – SRAS, příspěvková organizace
sídlo: U nemocnice 2/90, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 49888587
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: s ředitelem organizace uzavírá následně příslušnou pracovní smlouvu za příspěvkovou organizaci zástupce zřizovatele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO TRUTNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Trutnov
zařazení do okresu: Trutnov
b) nový název: Dům kultury Trutnov, příspěvková organizace
sídlo: Národní 199, 541 01 Trutnov
identiﬁkační číslo: 00653853
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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 pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

MĚSTYS KOLOVEČ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Koloveč
zařazení do okresu: Domažlice
b) název: Základní škola Koloveč, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 307, 345 43 Koloveč
identiﬁkační číslo: 60610999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
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– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Koloveč
zařazení do okresu: Domažlice
b) název: Mateřská škola Koloveč, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 306, 345 43 Koloveč
identiﬁkační číslo: 60610743
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Trhová Kamenice
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola, Trhová Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: Raisovo nám. 2, 539 52 Trhová Kamenice
identiﬁkační číslo: 71006257
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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– k nabytí majetku pro svého zřizovatele nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– 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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Trhová Kamenice
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Mateřská škola, Trhová Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: U Sklárny 129, 539 52 Trhová Kamenice
identiﬁkační číslo: 71006249
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– 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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Višňové
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Základní škola a Mateřská škola Višňové, příspěvková organizace
sídlo: Nová 228, 671 38 Višňové
identiﬁkační číslo: 71001476
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 153

mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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 jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, organizování akcí rozvíjejících
a podporujících zájmovou činnost žáků ve volném čase, pořádání vzdělávacích kursů pro dospělé, pořádání
prodejních výstav, obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, pořádání a organizační zajišťování
kulturních, společenských a sportovních akcí, prodej výrobků jídelny, poskytování stravovacích služeb veřejnosti, zajišťování výchovy a vzdělávání dětem a žákům do 10 let věku formou krátkodobých nebo mimořádných
pobytů na základě dohody uzavřené se zákonnými zástupci dětí nebo žáků za úplatu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Višňové
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod v městysi Višňové, příspěvková organizace
sídlo: 671 38 Višňové 212
identiﬁkační číslo: 72024836
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Vrchotovy Janovice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, příspěvková organizace
sídlo: 257 53 Vrchotovy Janovice 95
identiﬁkační číslo: 75033402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní klub a školní jídelna, zajišťování závodního stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 7 828 990,17 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 631 685,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí dlouhodobého hmotného majetku do vlastnictví zřizovatele nad 40 000,- Kč je třeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele vždy pouze na jeden právní úkon,
– k nabytí dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000,- Kč je třeba předchozího písemného souhlasu zřizovatele vždy pouze na jeden právní úkon,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ČERŇOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatel: Obec Čerňovice
zařazení do bývalého okresu: Plzeň-sever
b) název příspěvkové organizace: Správa majetku obce Čerňovice, příspěvková organizace
sídlo: Čerňovice 72, 330 36
identiﬁkační číslo: 72056185
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti :
1. správa a údržba nemovitostí v majetku obce Čerňovice
2. správa a údržba infrastruktury a movitých věcí v majetku obce Čerňovice
3. výkon investorské a inženýrské činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Ředitel, jedná za organizaci samostatně
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
1. Nemovitý majetek:
a) budovy – č. p. 31, č. p. 53, č. p. 62, č. p. 72, požární zbrojnice (bez č. p.), kaple Nejsvětější Trojice (bez
č. p.)
2. pozemky – par. č. st 62, KN 92/1, KN 596, KN 2430/1, KN 2430/8, KN 2432, KN 2440/1, KN 2462, KN 2467/1
KN 2470, KN 2471 vše v k.ú. Čerňovice movitý a infrastrukturní nemovitý majetek
a) místní komunikace vedené v pasportu místních komunikací
b) veřejné osvětlení
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to
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a) bezúplatným převodem od zřizovatele
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o ﬁnanční neúčelový dar do výše
10 000 Kč v jednotlivém případě
d) darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě
pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné dárky věcné
apod. V tomto případě není nahlíženo na drobné „dárky“ jako na dary dle § 27 odst. 5, tedy jako na majetek
potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena
e) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
f) na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a to aktiva pořízená:
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán
při projednávání určení investičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při
nařízení odvodu) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace podle § 30, § 32 a § 33 na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to
– zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
– zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním
b) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník
c) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví pro ni trvale nepotřebný,
nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,)
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nejsou
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC NEUMĚŘICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: Obec Neuměřice
sídlo: Neuměřice 21, 273 26 Olovnice
identiﬁkační číslo: 00234729
b) název zrušené organizace: Základní škola Neuměřice, okres Kladno
sídlo: Neuměřice 85, 273 26 Olovnice
identiﬁkační číslo: 00234729
OBEC PIČÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Obec Pičín
sídlo: Pičín 154, PSČ 262 25
identiﬁkační číslo: 00243035
b) název zrušené organizace: Mateřská škola Pičín, okres Příbram
sídlo: Pičín 23, PSČ 262 25
identiﬁkační číslo: 75034263
a její sloučení s příspěvkovou organizací
a) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Pičín, okres Příbram
sídlo: Pičín 23, PSČ 262 25
identiﬁkační číslo: 70884005
která jako nástupnická organizace přebírá práva a závazky zrušené příspěvkové organizace v plném rozsahu včetně
práv a závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů
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