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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317
sídlo organizace: Trpínská 317, 679 Olešnice na Moravě,
identifikační číslo: 00 601 969
nový název organizace: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317
sídlo organizace: Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě,
identifikační číslo: 00 601 969
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Terešov 1
sídlo organizace: Terešov 1, 338 08 Zbiroh
identifikační číslo: 48 380 253
nový název organizace: Výchovný ústav a střední škola, Terešov
sídlo organizace: Terešov 1, 338 08 Zbiroh
identifikační číslo: 48 380 253
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné
péče, základní škola a školní jídelna, Dobřichovice Pražská 151
sídlo organizace: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 61 384 810
nový název organizace: Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče
a základní škola, Dobřichovice
sídlo organizace: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
identifikační číslo: 61 384 810
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská
škola a školní jídelna, Liberec, U Opatrovny 3
sídlo organizace: U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
identifikační číslo: 46 748 083
nový název organizace: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov,
Liberec.
sídlo organizace: U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
identifikační číslo: 46 748 083
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola
a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51,
sídlo organizace: Čakovická 51, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 63 110 261
nový název organizace: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola,
Praha 9, Čakovická 51
sídlo organizace: Čakovická 51, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 63 110 261
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
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b) název příspěvkové organizace: Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, OstravaKunčičky, Škrobálkova 16
sídlo organizace: Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
identifikační číslo: 00 601 969
nový název organizace: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče
a základní škola, Ostrava-Kunčičky
sídlo organizace: Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
identifikační číslo: 00 601 96
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: MŠMT ČR
b) název příspěvkové organizace: název organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Praha 2, Jana Masaryka 16
sídlo organizace: Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 65 993 381
nový název organizace: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2, Jana
Masaryka 16
sídlo organizace: Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 65 993 381

JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Bobelovka – centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb
sídlo: Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec
identifikační číslo: 750 112 12
sloučení s příspěvkovou organizací: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
sídlo: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec
identifikační číslo: 750 111 91
Ke dni 1. 7. 2013 přechází na přejímající organizaci Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec ve smyslu § 27
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, veškerý majetek, práva a závazky z pracovněprávních vztahů organizace slučované.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 10. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82
identifikační číslo: 709 325 81
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel,
k němuž byla zřízena: nové vymezení dalších práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku
(čl. VIII. Zřizovací listiny):
‒ vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota
přesáhne 6 milionů Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li
o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
‒ požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných
zdrojů (zejména státního rozpočtu, rozpočtu samosprávného celku, státních a jiných fondů, rozpočtu EU nebo
z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a programu
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švýcarsko-české spolupráce) pouze po předchozím schválení žádosti nebo schválení podání žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace
realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
‒ realizovat veřejnou zakázku v hodnotě nad 6 milionů Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
Příspěvková organizace je pro zajištění svých úkolů oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce
jako nájemce či vypůjčitel na dobu nejdéle pěti let. V ostatních případech jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 601 82
identifikační číslo: 709 325 81
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: nové vymezení dalších práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku (čl.
VIII. Zřizovací listiny):
spočívá v úpravě kritérií, ke kterým veřejným zakázkám a jakým způsobem potřebuje příspěvková organizace
předchozí souhlas zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
‒ vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota
přesáhne 6 milionů Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna zahájit zadávací řízení jen s předchozím
souhlasem zřizovatele. V případě veřejné zakázky podle předchozí věty, u níž hodnotícím kritériem nebude jen
nejnižší nabídková cena, se musí souhlas zřizovatele vztahovat i na zadávací podmínky. Omezení podle věty
druhé a třetí se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí,
havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.
‒ požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných
zdrojů (zejména státního rozpočtu, rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, státních
a jiných fondů, rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce) pouze po předchozím schválení žádosti nebo
schválení podání žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných
zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
‒ realizovat veřejnou zakázku v hodnotě nad 6 milionů Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
Příspěvková organizace je pro zajištění svých úkolů oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce
jako nájemce či vypůjčitel na dobu nejdéle pěti let. V ostatních případech jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Mariánské Lázně
sídlo: 353 01 Mariánské Lázně, Palackého 191/101
identifikační číslo: 47 72 34 24
c) zúžení vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
Původní hlavní činnost: Činnost dětského domova a školní jídelny
Hlavní účel a předmět činnosti: Činnost dětského domova
změna příspěvkové organizace ke dni 14. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
identifikační číslo: 71175130
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Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. 12. 2011, na základě dodatku č. 8 ke zřizovací listině, se ruší a nahrazuje se
přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 14. 2. 2013 – Pravidla pro správu majetku kraje.
změna příspěvkové organizace ke dni 14. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 574660
Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. 12. 2011, na základě dodatku č. 6 ke zřizovací listině, se ruší a nahrazuje se
přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 14. 2. 2013 – Pravidla pro správu majetku kraje.
změna příspěvkové organizace ke dni 14. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
identifikační číslo: 69979821
Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. 12. 2011, na základě dodatku č. 7 ke zřizovací listině, se ruší a nahrazuje se
přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 14. 2. 2013 – Pravidla pro správu majetku kraje.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace
sídlo: 364 52 Žlutice, Poděbradova 396
identifikační číslo: 70 945 632
Hlavní účel a předmět činnosti: Činnost základní školy a školní družiny
zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Žlutice
sídlo: 364 52 Žlutice, Velké náměstí 157
identifikační číslo: 63 554 488
Hlavní účel a předmět činnosti: Činnost základní umělecké školy
změna názvu příspěvkové organizace 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart
sídlo: 354 91 Lázně Kynžvart, Lázeňská 153
identifikační číslo: 70 846 553

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
sídlo: U Stadionu 285, Velká Bíteš, 595 01
identifikační číslo: 708 313 86

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace sloučením ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
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sídlo: Hradební 1029, Hradec Králové
identifikační číslo: 15062848
sloučení Střední průmyslové školy, Hradec Králové, Hradecká 647 (IČ: 62 690 019) a Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 (IČ: 15 062 848) dnem 1. 8. 2013 s tím, že Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 bude právním nástupcem sloučením
zanikající druhé příspěvkové
organizace, která přejímá veškerý její majetek, práva a závazky.
změnu názvu příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 na Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329
identifikační číslo:60154021 (přejímající příspěvková organizace)
s příspěvkovou organizací: Základní škola, Hostinné, Sluneční 377
identifikační číslo: 64201015
Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329 bude právním nástupcem sloučením zanikající druhé organizace,
který přejímá veškerý její majetek, práva a závazky.
Nový název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329 dle přílohy
důvodové zprávy.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí,
Pelclova 279
identifikační číslo: 70152519
nový název příspěvkové organizace: Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zrušení součástí dětský domov a školní jídelna, jejichž činnost vykonává právnická osoba Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna,
Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279.
dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279.

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Horní Čermná 188
identifikační číslo: 708 57 695
s příspěvkovou organizací (nástupnická organizace): Dětský domov Dolní Čermná
identifikační číslo: 708 57 717
k 31. 3. 2013 dochází k zániku příspěvkové organizace: Dětský domov Horní Čermná 188
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se
takto:
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
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‒
‒
‒
‒

pozemek označený jako p. p. č. 273/25 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Medlešice,
pozemek označený jako p. p. č. 3223/4 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
pozemek označený jako p. p. č. 3223/5 – orná půda, obec Chrudim, katastrální území Chrudim,
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/5 k pozemku označeném jako p. p. č. 3223/1 – orná půda, obec Chrudim,
katastrální území Chrudim.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 701 572 86
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se mění takto:
Hlavní účel
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
‒ odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením.
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním,
zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí Svitav poskytuje terénní sociální službu podpora
samostatného bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Domov na rozcestí
Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým
a kombinovaným postižením. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní
činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
‒ poskytnutí ubytování; poskytnutí stravy
‒ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
‒ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
‒ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
‒ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
‒ sociálně terapeutické činnosti
‒ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Pobytová sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:
‒ poskytnutí ubytování; poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
‒ pomoc při zajištění chodu domácnosti
‒ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
‒ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
‒ sociálně terapeutické činnosti
‒ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Sociální služba odlehčovací služby zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních
službách. Těmito činnostmi jsou:
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‒ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
‒ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
‒ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
‒ poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
‒ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
‒ sociálně terapeutické činnosti,
‒ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
‒ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Poskytované sociální služby nejsou určeny:
‒ osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
‒ osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,
‒ osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí,
‒ osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na
návykových látkách nebo absence sociálních návyků,
‒ osobám s poruchami autistického spektra,
‒ osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
‒ osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu (s výjimkou klientů odlehčovací služby).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky
č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby: doprava klientů domovním autem k rodině; doprava klientů domovním autem na zájmové aktivity – výlety
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní
činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti; umožňuje praktickou výuku školám se
sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením; plnění dalších povinností v souladu s platnými právními
předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 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: beze změny.

oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 70157286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se
takto:
Do přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka:
‒ budova bez čísla popisného nebo evidenčního – jiná stavba, na pozemku označeném jako st. p. č. 2/3, obec
Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí. Z přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek,
který je předán organizaci k hospodaření, se vyjímá následující položka:
‒ budova č. p. 7 – stavba občanského vybavení, na pozemku označeném jako st. p. č. 2, obec Svitavy, katastrální
území Svitavy-předměstí. Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán
organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka: ‒ pozemek, označený jako st. p. č. 2/3, obec Svitavy, katastrální území Svitavy předměstí. Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který
je předán organizaci k hospodaření, se vyjímají následující položky:
‒ pozemek, označený jako st. p. č. 2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí,
‒ pozemek, označený jako p. p. č. 31/2, obec Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí,
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‒ pozemek, označený jako p. p. č. 312/1, obec Svitavy, katastrální území Svitavy-předměstí.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 750 079 32
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se mění takto:
Hlavní účel
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální
služby
‒ domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ týdenní stacionáře podle § 47 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
‒ podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně
nebo tělesné postižení. Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou
mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení s nařízenou ústavní nebo ochrannou
výchovou. Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let věku
s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení
lehčího stupně. Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu týdenní stacionář osobám od 14 let
věku s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením, popřípadě s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením lehčího stupně. Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného
bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi
jsou:
‒ poskytnutí ubytování; poskytnutí stravy
‒ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
‒ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
‒ sociálně terapeutické činnosti
‒ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na základě zákona o sociálních službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty
běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám; zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních
službách. Těmito činnostmi jsou:
‒ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; poskytnutí ubytování
‒ pomoc při zajištění chodu domácnosti
‒ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
‒ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
‒ sociálně terapeutické činnosti
‒ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití. Sociální služba týdenní stacionář zahrnuje
základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: poskytnutí
ubytování; poskytnutí stravy; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování
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kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem
o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov na zámku Bystré na základě
zájmu klientů zajišťuje tyto fakultativní služby: kopírování listin a dokumentů.
Pobytové služby nejsou určeny: osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení; osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb; osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní poruchu nebo závislost mohou ohrozit,
popřípadě ohrožují, sebe a okolí; osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu
duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách; osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách; osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na zámku Bystré dále zajišťuje: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně
hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním
v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti; úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků v Domově na zámku Bystré; zprostředkování hippoterapie a canisterapie; umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým; plnění dalších úkolů
v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 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: beze změny.

oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov na zámku Bystré
sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se
takto:
Příloha č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se mění
následně:
– u budovy č. p. 1 na pozemku označeném jako st. p. č. 1/1, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se
mění způsob využití na rodinný dům,
– u budovy č. p. 7 na pozemku označeném jako st. p. č. 234, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se
mění způsob využití na rodinný dům,
– u budovy č. p. 188, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se mění způsob využití na rodinný dům,
a parcelní číslo pozemku na st. p. č. 376/1 a 376/2,
– u budovy č. p. 192 na pozemku označeném jako st. p. č. 5, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se
mění způsob využití na rodinný dům,
– u budovy č. p. 196, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se mění způsob využití na rodinný dům,
a parcelní číslo pozemku na st. p. č. 3/1,
– u budovy č. p. 198, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky, se mění způsob využití na objekt občanské
vybavenosti, a parcelní číslo pozemku na st. p. č. 775.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
– pozemek, označený jako st. p. č. 376/1, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako st. p. č. 775, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
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– pozemek, označený jako p. p. č. 2408/11, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako p. p. č. 3953, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky.
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
– pozemek, označený jako st. p. č. 3/6, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako st. p. č. 3/7, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako st. p. č. 7, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako st. p. č. 376, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako p. p. č. 1100/5, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako p. p. č. 1100/6, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako p. p. č. 1100/7, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky,
– pozemek, označený jako PK-stavební č. 5, obec Bystré, katastrální území Bystré u Poličky.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby č. p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se
takto:
V příloze č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se společně uvedené bytové jednotky a spoluvlastnické podíly na společných částech domů vyčleňují jako samostatné
položky, a to následně:
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 574/30147 na č. p. 1356, 1357, 1358, na pozemku označeném jako st.
p. č. 1980, 1981, 1982, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt k bydlení,
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 473/15024 na č. p. 1368, 1369, 1370, na pozemku označeném jako st.
p. č. 1994, 1995, 1996, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt k bydlení,
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 695/23799 na č. p. 1256, 1257, 1258, na pozemku označeném jako st.
p. č. 1758, 1759, 1760, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt k bydlení,
– jednotka č. 1357/7 v č.p. 1356, 1357, 1358, na pozemku označeném jako st. p. č. 1980, 1981, 1982, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – byt,
– jednotka č. 1368/9 v č.p. 1368, 1369, 1370, na pozemku označeném jako st. p. č. 1994, 1995, 1996, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – byt,
– jednotka č. 1256/7 v č.p. 1256, 1257, 1258, na pozemku označeném jako st. p. č. 1758, 1759, 1760, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – byt.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 711 76 225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se
takto:
Příloha č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se mění
následně:
– byt č. 1060/1 v budově č. p. 1060, podíl 6091/12859, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Pře-
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louč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt občanské vybavenosti, se mění na jednotku č. 1060/1
v č.p.1060, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – byt,
– byt č. 1060/2 v budově č. p. 1060, podíl 4368/12859, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt občanské vybavenosti, se mění na jednotku č. 1060/2
v č. p. 1060, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob
využití – jiný nebytový prostor,
– byt č. 1060/3 v budově č. p. 1060, podíl 2400/12859, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob využití – objekt občanské vybavenosti, se mění na jednotku č. 1060/3
v č. p. 1060, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč, katastrální území Přelouč, způsob
využití – jiný nebytový prostor.
Do přílohy č. 1 se dále doplňuje následující položka:
– budova č. p. 1060 – objekt občanské vybavenosti, na pozemku označeném jako st. p. č. 1073/1, obec Přelouč,
katastrální území Přelouč.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov u studánky
sídlo: Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikační číslo: 008 54 310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: mění se takto:
Do přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka:
– budova bez čísla popisného nebo evidenčního – jiná stavba, na pozemku označeném jako st. p. č. 119, obec
Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka.
Z přílohy č. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se vyjímá
následující položka:
– budova č. p. 1 – rodinný dům, na pozemku označeném jako st. p. č. 107, obec Damníkov, katastrální území
Damníkov.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
doplňují následující položky:
– pozemek, označený jako st. p. č. 119, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 376/1, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 376/2, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 380/1, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 380/2, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka.
Z přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se
vyjímají následující položky:
– pozemek, označený jako p. p. č. 376, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 380, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako p. p. č. 917, obec Anenská Studánka, katastrální území Anenská Studánka,
– pozemek, označený jako st. p. č. 107, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 2255/9, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 2313, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 2482/3, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 334/2, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 346, obec Damníkov, katastrální území Damníkov,
– pozemek, označený jako p. p. č. 347, obec Damníkov, katastrální území Damníkov.
f) vymezení majetkových práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 13

ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2013
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace
Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, PSČ 400 11
identifikační číslo: 44 555 091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost:
Školské poradenské zařízení ‒ Speciálně pedagogické centrum ‒ hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 116
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na
přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace
nový název: Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ: 407 21
identifikační číslo: 63 155 931
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost:
Střední škola ‒ hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
zrušení příspěvkové organizace k 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace
sídlo: Libochovice, Komenského 299, PSČ: 411 17
identifikační číslo: 70 840 024
změna u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
sídlo: Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 70 229 422
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se účel: vzdělávání dětí zaměstnanců
zřizovatele a dětí uvolněných členů zastupitelstva
Mateřská škola ‒ hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 33 a § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, příspěvková organizace

stránka 14

Ústřední věstník

Částka 4

nový název: Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01
identifikační číslo: 70 841 543
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
sídlo: Duchcov, Kubicových 2, 419 41
nové sídlo: Duchcov, Masarykova 12, 419 01
identifikační číslo: 61 515 477

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací s účinností od 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace (přejímající organizace): Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Vsetín
sídlo: Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 00 843 351
název zanikající příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
sídlo: náměstí Svobody 809
identifikační číslo: 00 851 663
název sloučené organizace: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín
sídlo: Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 00 843 351
sloučení příspěvkových organizací s účinností od 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název příspěvkové organizace (přejímající organizace): Střední odborná škola Otrokovice
sídlo: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
identifikační číslo: 00 128 198
název zanikající příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice
sídlo: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
identifikační číslo: 61 716 677
název sloučené organizace: Střední průmyslová škola Otrokovice
sídlo: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
identifikační číslo: 00 128 198

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola umělecká a řemeslná
sídlo: 150 05 Praha 5, Nový Zlíchov 1/1063
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– pronájem svěřených nebytových prostor
– přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
– obráběčství; povrchové úpravy a sváření kovů
– truhlářství; zámečnictví
– výroba a opravy čalounických výrobků

Částka 4

Ústřední věstník

stránka 15

– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– nákup zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej
– pronájem služebního bytu v budově Na Výsluní 150/6, Praha 10 – Strašnice, na dobu určitou jednoho roku.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha
b) název příspěvkové organizace: Botanická zahrada hl. m. Prahy
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: základním posláním organizace je standardní
činnost botanických zahrad – shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rostlin pro zachování genofondu a pro expoziční a vědecké účely.
Předmětem činnosti organizace je:
– vytváření veřejně přístupných expozic a shromažďování a péče o co nejbohatší sortiment našich domácích
i exotických taxonů rostlin pro výstavní a vědecké účely;
– řízená péče a rozvoj svěřeného území a zkvalitňování prostředí pro vzdělávání a rekreaci a s tím související
zajištění územní celistvosti;
– péče o genofond české i zahraniční flóry formou záchovných kultur v organizaci i na původních lokalitách,
včetně reintrodukce za účelem posílení původních populací;
– vědecká a výzkumná činnost v oblasti přírodních věd a spolupráce s vědeckými a vzdělávacími institucemi na
projektech v oboru přírodních věd (včetně expediční činnosti). Zapojení do mezinárodní spolupráce při záchraně genofondu rostlin, účast v kompatibilních mezinárodních programech;
– organizace je Záchranným centrem Ministerstva životního prostředí ČR pro tyto skupiny rostlin – orchideje,
cibulové a hlíznaté rostliny, kapradiny a rostliny cykasovité;
– organizace je Ministerstvem životního prostředí ČR registrována jako vědecká instituce v souladu s čl. VII,
bodu 6 Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) – pro dovoz a vývoz živých rostlin, semen a výtrusů, částí rostlin a herbářových položek, na něž
se CITES vztahuje;
– vzdělávání, výchova a osvěta v oboru přírodních věd, ekologie a v oborech příbuzných;
– spolupráce s odbornými institucemi na pořádání akcí pro veřejnost (výstav, školení, odborných seminářů, výukových programů apod.);
– ediční činnost (vydávání a prodej vlastních odborných, naučných, informačních a propagačních materiálů souvisejících s činností organizace);
– prodej vlastních rostlinných přebytků, výpěstků a jiných produktů, vzniklých činností organizace;
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2012, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do
vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2012 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2012 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve
svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině;
– nakládat s movitým majetkem v rámci činnosti vymezeného v této zřizovací listině;
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
této zřizovací listiny;
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo
na dobu určitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů;
– zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci
schváleného rozpočtu organizace prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou;
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou;
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Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti: využívat svěřený
majetek účelně a hospodárně; svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví; svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými
předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům;
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
– velkoobchod a maloobchod;
– zprostředkování obchodu a služeb;
– hostinská činnost, ubytovací služby;
– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
– silniční motorová doprava – vnitrostátní doprava příležitostná osobní;
– výroba vína, vinných moštů, medu;
– pronájem svěřených nebytových prostor a pozemků;
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a
sídlo: Boleslavova 1a/1675, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 47611669
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola, Praha 4, Na Bučance 5
sídlo: Na Bučance 5/1189, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 61384836
název nové příspěvkové organizace (nástupnická organizace): Mateřská škola Bota, Praha 4, Boleslavova 1a
sídlo: Boleslavova 1a/1675, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 47611669
Ostatní zůstává beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Sedlčanská 14
sídlo: Sedlčanská 14/526, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 61384658
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola, Praha 4, Plamínkové 1589
sídlo: Plamínkové 1589, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 61384429
název nové příspěvkové organizace (nástupnická organizace): Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
sídlo: Sedlčanská 14/526, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 61384658
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
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sídlo: Tajovského 1309, Praha 4, 142 00
identifikační číslo: 61384771
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola, Praha 4, Kukučínova 1150
sídlo: Kukučínova 1150, Praha 4, 142 00
identifikační číslo: 61384445
název nové příspěvkové organizace (nástupnická organizace): Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského
1309
sídlo: Tajovského 1309, Praha 4, 142 00
identifikační číslo: 61384771
Ostatní zůstává beze změny.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 4, Ohradní 49
sídlo: Ohradní 1366/49, Praha, 145 00
identifikační číslo: 60435674
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola ZAHRÁDKA, Praha 4, Ohradní 1367
sídlo: Ohradní 1367, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 61384640
název nové příspěvkové organizace (nástupnická organizace): Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,
Ohradní 49
sídlo: Ohradní 1366/49, Praha 4, 145 00
identifikační číslo: 60435674
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Speciální mateřská škola, Praha 4, Horáčkova 1
sídlo: Horáčkova 1/1095, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 71201645
vč. Speciálně pedagogického centra se sídlem tamtéž.
změnu názvu a změnu sídla příspěvkové organizace ke dni 30. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Matěchova 1069
sídlo: Praha 4, Matěchova 1069, 140 00
identifikační číslo: 61384411
nový název příspěvkové organizace: Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
nové sídlo: Praha 4, Halasova 1069, PSČ 140 00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 5
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnické zařízení Smíchov
sídlo: Kartouzská 6, Praha 5
identifikační číslo: 00639567
přechod majetku, práv a závazků na zřizovatele – městskou část Praha 5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 14. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Kulturní centrum Vltavská, příspěvková organizace
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sídlo: Heřmanova 457/41, 170 00 Praha 7
identifikační číslo: 005 49 827
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem je péče o kulturní, duchovní
a společenský rozvoj dětí, mládeže, občanů a seniorů s cílem prohlubovat občanské a kulturně společenské aktivity
občanů městské části Praha 7. Předmětem činnosti k naplnění hlavního účelu je:
‒ pořádání akcí kulturního a společenského charakteru
‒ zajišťování veřejného předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl (koncerty, divadelní a filmová
představení apod.)
‒ pořizování zvukových a zvukově-obrazových záznamů, sloužících k rozvoji a propagaci činnosti příspěvkové
organizace a zajištění jejich příležitostného prodeje
‒ pořádání vzdělávacích programů a kurzů pro děti, mládež a dospělé
‒ účast na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže, organizuje a pořádá celoživotní vzdělávání pro seniory
‒ zajišťování provozu městského informačního centra v plném rozsahu
‒ zajišťování provozu výstav a příležitostné galerie
‒ podporování činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí,
mládeže i dospělých
‒ provádění agenturní a školící činnosti v oblasti kultury a umění a v oblasti vzdělávání
‒ zajišťování propagace akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací a příležitostného prodeje vzdělávacích a propagačních materiálů
‒ zajišťování restauračních služeb a občerstvení v rámci kulturních a vzdělávacích akcí a pořadů i mimo tento
rámec (provoz kavárny)
‒ provozování cestovní kanceláře
‒ poskytování služeb pro rodinu a domácnost
‒ uzavírání smluv o sdružení ve smyslu § 829 a násl. Občanského zákoníku za účelem zabezpečení kulturních,
sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žáků středních odborných učilišť a učilišť, interních vědeckých aspirantů, důchodců, kteří při svém odchodu do starobního nebo
invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, rodinných příslušníků a jiných fyzických nebo právnických osob
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: pověřený ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: K výkonu činnosti svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek
dle inventárních seznamů platných ke dni podpisu Dodatku č. 6 ke zřizovací listině Kulturního domu Vltavská
v hodnotě 5,314.701,83 Kč.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace řádně hospodaří se svěřeným majetkem
a majetkem získaným vlastní činností k zajištění hlavního účelu a předmětu své činnosti a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny. Provádí zejména údržbu a opravy svěřeného majetku včetně povinných revizí, zabezpečuje
jeho provoz, dbá na ochranu majetku před ztrátou, poškozením a zneužitím, sleduje plnění závazků, uplatňuje
oprávněné nároky organizace, atd.
Příspěvková organizace zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků schválených ve
finančním plánu organizace a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu. Jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace zajišťuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, provádění
účetních odpisů veškerého majetku a to v souladu s metodikou zřizovatele.
Veškerý majetek, který příspěvková organizace při své činnosti nabývá, je nabýván do majetku zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna majetek pořídit, vypůjčit, pronajímat, případně provádět další úkony a uplatňovat práva vlastníka, není-li stanoveno jinak.
Příspěvková organizace je povinna inventarizovat majetek, se kterým hospodaří, v souladu se zákonem č.
563/1991, o účetnictví, v platném znění, a aktualizované výsledky inventarizace předává ve dvou vyhotoveních.
Veškeré doklady týkající se provedené fyzické i dokladové inventury – i následné inventarizace zřizovateli – tj. 1
x odvětvovému odboru a
1 x OFI. Příspěvková organizace zabezpečuje v souladu se zákonnými normami případnou likvidaci majetku,
který byl vyřazen z používání z důvodu poškození, zastaralosti atd. Škodní komise organizace vyhodnotí skutečný stav majetku, doložený odborným posudkem. Její stanovisko pak odsouhlasí ředitel organizace. O likvidaci
majetku, nebo jeho případném odprodeji bude proveden zápis, který upřesní celý způsob. Příspěvková organizace
zastupuje zřizovatele ve správních řízeních týkajících se majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření.
Organizace je oprávněna nechat se v těchto řízeních zastupovat na základě plné moci zvoleným zástupcem.
Příspěvková organizace dále: sleduje své závazky a pohledávky; odpovídá za to, aby nedošlo k promlčení nebo
zániku práv ze závazků vyplývajících z uzavřených smluv; uplatňuje právo na náhradu škody a právo na vydání
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bezdůvodného obohacení; sjednává pojištění majetku; si vyžádá souhlas zřizovatele k prodeji majetku, jehož pořizovací hodnota přesáhla 40.000,- Kč; vyřazuje přebytečný majetek do hodnoty 40.000,- Kč bez souhlasu zřizovatele, přičemž získané zdroje z vyřazeného, odepsaného a prodaného majetku je příspěvková organizace povinna
použít k obnově nebo pořízení dalšího majetku.
Při hospodaření a nakládání s majetkem, vymezeným k zajištění účelu a předmětu činnosti, se organizace řídí
platnými právními předpisy, úkoly vyplývajícími z usnesení Rady Městské části Praha 7 a Zastupitelstva Městské
části Praha 7 a dokumenty schválenými těmito orgány.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
‒ velkoobchod a maloobchod
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
‒ agenturní činnost v oblasti komerčních aktivit
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ uzavírání smluv o podnájmu části svých prostor, které má v nájmu, třetím osobám, s předchozím písemným
souhlasem vlastníka objektu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: PO ZŠ Praha 7, Letohradská 1
sídlo: Letohradská 1/370, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 629 31 008
s příspěvkovou organizací: PO ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4
sídlo: Strossmayerovo náměstí 4/990, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 613 89 838
název nástupnické příspěvkové organizace: Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
sídlo: Strossmayerovo náměstí 4/990, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 613 89 838
Nástupnické organizaci, je novou Zřizovací listinou ve znění 6. Dodatku, vymezeno navýšení movitého majetku,
který měla ve správě PO ZŠ Praha 7, Letohradská 1.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Hl. m. Praha, městská část Praha 13
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace
sídlo: Husníkova 2075, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice
identifikační číslo: 712 940 15
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění předškolního vzdělávání a služeb s tím
spojených
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 5 774 200,- Kč
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2013 na dobu neurčitou.

MĚSTO BEROUN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Beroun, zařazení do okresu: Beroun
b) původní název organizace: Městské kino Beroun, Politických vězňů 445, 266 01 Beroun-Město
identifikační číslo: 00 335 371
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nový název příspěvkové organizace: Městské kulturní centrum Beroun
sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum
identifikační číslo: 00 335 371
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Je provádění činností vedoucích k uspokojování potřeb občanů města a návštěvníků města v oblasti kultury, osvěty, vzdělávání, propagace a k zajištění
společenských aktivit města. K naplnění svého hlavního účelu organizace vykonává tyto činnosti:
‒ pořádá akce kulturního a společenského charakteru, včetně lektorské činnosti,
‒ zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl, včetně pořádání filmových a jiných
audiovizuálních představení,
‒ pořádá vzdělávací programy, kurzy a přednášky,
‒ podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže,
‒ zajišťuje provoz městského informačního centra, včetně prodeje vstupenek na veřejné kulturní a společenské
akce a administrace informačního a rezervačního systému,
‒ vykonává galerijní činnost,
‒ organizuje městské akce kulturního charakteru (např. Trilobit, Městský bál), včetně soutěží a přehlídek a poskytuje zřizovateli podporu při organizování společenských akcí, u kterých není přímým pořadatelem,
‒ organizuje kurzy, festivaly, vystoupení kolektivů i jednotlivců,
‒ podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých,
‒ sdružuje zájemce o aktivní uměleckou činnost a zřizuje amatérské umělecké soubory a kroužky,
‒ provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění,
‒ vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost, včetně vydávání tištěných
či elektronických materiálů,
‒ ve spolupráci s festivalovými orgány a v souladu se statutem festivalu organizuje Mezinárodní hudební festival
Talichův Beroun a řídí se přitom doporučeními festivalových orgánů,
‒ podporuje rozvoj cestovního ruchu a turistiky ve městě a regionu, včetně přípravy a zajištění účasti a prezentace města na akcích v regionu i mimo něj,
‒ podle rozhodnutí zřizovatele jej zastupuje v organizacích či sdruženích cestovního ruchu a společensko-kulturního charakteru,
‒ rozvíjí moderní způsoby propagace a prezentace svojí činnosti a činnosti zřizovatele, včetně elektronických
sdělovacích prostředků,
‒ spolupracuje s ostatními subjekty kulturně společenského charakteru,
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel příspěvkové organizace. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel prostřednictvím rady města.
Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace, jedná jménem příspěvkové organizace, zastupuje ji navenek. Za
organizaci podepisuje tak, že ke svému jménu připojí vlastnoruční podpis a označí razítko organizace.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
‒ dlouhodobý majetek, který je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny
‒ majetek, který příspěvková organizace nabude pro zřizovatele
vymezení majetkových práv a povinností: Nabytý majetek do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek. Nesmí svěřený majetek bez souhlasu zřizovatele prodat, směnit, darovat, zatěžovat
zástavním právem nebo věcnými břemeny. Organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek
dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Předchozí souhlas zřizovatele k nabytí majetku
do vlastnictví zřizovatele se týká nemovitého a dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným
převodem, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. Organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením,
odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy; vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od
majetku, který má organizace ve svém vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele a informovat o vzniku
nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody, v souladu s příslušnými
předpisy zabezpečovat revize a technické prohlídky majetku; dodržovat předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, apod.; sledovat, zda dlužníci plní včas a řádně své
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi z těchto závazků vyplývajících; uzavírat nájemní
smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek na dobu delší než 29 dní lze jen se souhlasem zřizovatele;
při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu
regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná; informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení
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příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření; o uzavření jiných smluv je organizace povinna
zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá; zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech
týkajících se svěřeného majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních
správních týkajících se organizace.
Organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout
do výpůjčky movitý majetek a nemovitý majetek nebo nebytový prostor pouze na dobu do 29 dní, pronájem nebo
výpůjčka nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace;
Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla
zřízena, a to:
‒ bezúplatným převodem od zřizovatele,
‒ darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
‒ darem bez předchozího souhlasu zřizovatele pouze v případě, že se jedná o finanční účelový dar do výše 10 tis.
Kč v jednotlivém případě,
‒ darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě jako
odměna soutěží dětí a dospělých organizovaných organizací, jako spotřební materiál k zajištění kulturních
a společenských akcí organizací,
‒ děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
‒ na základě rozhodnutí zřizovatele oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.
Organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele;
zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním; pojistit majetek; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti
vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník pokud se stane majetek, který organizace nabyla do
svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně
bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§ 27 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech). Organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva
a povinnosti. Vystupovat jako zadavatel veřejných zakázek, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
V případě investičního záměru organizace, realizovaného za pomoci jiných zdrojů, požádat o přidělení finančních
prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních
fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, apod. Organizace je
povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech. Zřizovatel neumožňuje organizaci převod výnosů z prodeje svěřeného majetku do investičního fondu organizace. Organizace
je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným subjektem pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let a pouze se souhlasem zřizovatele.
Organizace je oprávněna si ponechat příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku jako vlastní výnosy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizaci je povolena taková doplňková činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
Zřizovatel umožňuje výkon následující činnosti:
‒ realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
‒ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
‒ hostinská činnost,
‒ pronájem a půjčování movitých věcí,
‒ provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Doplňková činnost nesmí být vykonávána na úkor plnění hlavního účelu organizace a jev účetnictví příspěvkové organizace vedena odděleně sledováním nákladů a výnosů. Použití zisku se řídí ust. § 28 odst. 5 zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“).
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO BÍLINA
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 8. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Bílina, okres Teplice
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b) původní název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Bílina, Mírové náměstí 21, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola Gustava Waltera
sídlo: 418 01 Bílina, Mírové náměstí 21/16, okres Teplice
identifikační číslo: 63 788 047
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Bílina, okres Teplice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace
sídlo: Bílina, Síbova 332, PSČ 418 01, okres Teplice
identifikační číslo: 63 788 179
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mateřská škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
Zařízení školního stravování poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťuje vedle
stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. V zařízení školního stravování se
uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu v jeslích.
Oddělení péče o dítě do tří let věku v denním režimu provozuje příspěvková organizace v denním režimu pod
vázanou živností „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ dle živnostenského zákona.
Hlavním účelem je všestranný vývoj dětí ve věku do 3 let. Zvýšená pozornost je věnována výchově k estetickým
činnostem.

MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 11. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Kraví Hora 2, okres Brno-město, PSČ 616 00
nové sídlo: Brno, Kraví hora 522/2, PSČ 616 00
identifikační číslo: 00101443
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Vyškrtnutí nemovitého majetku ze seznamu svěřeného majetku (z důvodu zániku parc. čísel): pozemek p. č. 685/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Veveří, obec Brno; pozemek
p. č. 685/4, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Veveří, obec Brno; pozemek p. č. 685/5, ostatní plocha, zeleň,
k. ú. Veveří, obec Brno; pozemek p. č. 685/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Veveří, obec Brno; pozemek
p. č. 685/17, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Veveří, obec Brno.
V ostatních bodech zřizovací listiny beze změn.
změnu příspěvkové organizace ke dni 9. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Lidická 16, PSČ 602 00
identifikační číslo: 00101397
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ provozuje vlastní divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytváří divadelní inscenace a koncerty. Díla jsou uváděna v prostorách divadla, na letních scénách divadla na území města Brna, na festivalech
a na scénách jiných pořadatelů v České republice i v zahraničí;
‒ pořádá divadelní a koncertní představení jiných uměleckých souborů;
‒ pořádá divadelní festivaly;
‒ pořádá významné veřejné akce propagující divadlo;
‒ vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky, atd.) pro vlastní potřebu;
‒ prezentuje ve svých prostorách výstavy;
‒ zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propa-
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gačních materiálů a programů v tuzemsku i zahraničí, vše sloužící k naplnění a jako nedílná součást hlavního
účelu a předmětu činnosti divadla;
‒ vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, rozšiřuje
a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního
účelu a předmětu činnosti divadla;
‒ provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané divadlem;
‒ organizuje rozvíjení a výuku uměleckých schopností a dovedností potřebných pro hlavní účel a předmět činnosti;
‒ po schválení příslušným orgánem zřizovatele, provádí investorskou činnost související s udržením, zlepšením
a modernizací prostor svěřených divadlu, a to za účelem zlepšit, rekonstruovat, modernizovat a dostavět potřebné objekty jak v interiéru, tak v exteriéru;
‒ zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu;
‒ při naplňování svého hlavního účelu a předmětu činnosti divadlo spolupracuje s ostatními právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti kultury z České republiky i ze zahraničí;
‒ ubytovává externí spolupracovníky, se kterými divadlo spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své
činnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek: v k. ú. Černá Pole, obec Brno:
‒ budova č. p. 1861 (stavba občanského vybavení), Lidická 12, na pozemku p. č. 3647;
‒ pozemek p. č. 3647, zastavěná plocha a nádvoří;
‒ pozemek p. č. 3648/1, ostatní plocha, jiná plocha;
‒ budova bez č. p./č. e. (stavba občanského vybavení), na pozemku p. č. 3648/2;
‒ pozemek p. č. 3648/2, zastavěná plocha a nádvoří;
‒ budova č. p. 1862 (objekt občanské vybavenosti), Lidická 14,
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání nebytových prostor ve svěřených objektech a svěřených
pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Uzavírat jménem zřizovatele smlouvy o nájmu:
‒ nebytových prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;
‒ částí nebytových prostor ve svěřených objektech a části svěřených pozemků pro umístění prodejních automatů
na dobu neurčitou;
‒ ploch zdí svěřených nemovitostí, a to na dobu neurčitou a za účelem umístění informačních cedulí orientačního
charakteru;
‒ nebytových prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených
objektů energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu neurčitou a za účelem provozování těchto
zařízení.
Smlouvy na pronájem nebytových prostor ve svěřených objektech, svěřených pozemků a ploch zdí svěřených
nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou [vyjma smluv uvedených v bodu 2 písm. b), c) a d)] je
oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Uzavírat svým jménem smlouvy na pronájem bytů v budovách č. p. 1862 Lidická 14, č. p. 1863 Lidická 16 a č. p. 1864 Lidická 18 a smlouvy na pronájem ubytovacích jednotek v budovách
č. p. 1862 Lidická 14 a č. p. 1863 Lidická 16. V nájemních smlouvách musí být uvedeno, že nemovitost, ve které
se byt či ubytovací jednotka nachází, je ve vlastnictví zřizovatele, který ji předal organizaci k hospodaření. Organizace vystupuje ve smlouvách jako správce a pronajímatel. Byty a ubytovací jednotky v uvedených budovách
organizace přednostně pronajímá svým zaměstnancům, případně externím spolupracovníkům, a to na dobu trvání
pracovního poměru nebo jiného vztahu nájemce k organizaci souvisejícího s hlavním účelem a předmětem činnosti organizace, pokud tomu nebude bránit jiný zákonný důvod. Byty a ubytovací jednotky v uvedených budovách,
které nebudou takto využity, lze pronajmout i cizím osobám, a to maximálně na dobu 1 roku, pokud tomu nebude
bránit jiný zákonný důvod.
Uzavírat svým jménem smlouvy na: pronájem movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných nebytových prostor; pronájem movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury.
Pronájem technického zařízení sloužícího k pořádání divadelních představení, koncertů a jiných kulturních akcí,
pokud tento majetek divadlo dočasně nevyužívá; pronájem divadelních dekorací, pokud tento majetek organizace
dočasně nevyužívá. Využívat ubytovací jednotky v budově č. p. 1861, Lidická 12, pro ubytování externích spolupracovníků, se kterými divadlo spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti:
‒ velkoobchod a maloobchod;
‒ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
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‒
‒
‒
‒

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
pronájem a půjčování věcí movitých;
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
‒ zprostředkování obchodu a služeb;
‒ výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží;
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
‒ umělecko-řemeslné zpracování kovů;
‒ povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
‒ výroba a opravy čalounických výrobků;
‒ výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
‒ zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků;
‒ výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
‒ ubytovací služby;
‒ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
Masérské, rekondiční a regenerační služby.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změna příspěvkové organizace ke dni 9. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Zelný trh 294/9, PSČ 602 00
identifikační číslo: 00400921
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: V čl. V. se doplňuje bod 1. 10. textem: stavba bez č. p./č. o. (jiná stavba) na pozemku
p. č. 2503/116, k. ú. Černovice, obec Brno
V ostatních bodech beze změny.
změna příspěvkové organizace ke dni 9. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Brno, Dvořákova 11, PSČ 657 70
identifikační číslo: 00094820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: V čl. III. odst. 2 písm. A. se ruší text „za úplatu
i bezúplatně“
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: V čl. VI. bodu 1., v k. ú Černovice, obec Brno, se za stávající poslední odrážku
doplňuje text:
‒ stavba bez č. p./č. o. (jiná stavba) na pozemku p. č. 2503/115
V ostatních bodech beze změny.
zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Lázně města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Rašínova 12, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00 83 62 22
oznamuje sloučení příspěvkové organizace dnem 31. 08. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
b) název organizace: Mateřská škola Brno, Drobného 26, příspěvková organizace
sídlo: Drobného 26, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70994048
sloučení příspěvkové organizace dnem 01. 09. 2013
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Mateřská škola Brno, Drobného 26, příspěvková organizace
s Mateřskou školou Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace
sídlo: Tišnovská 169, 614 00 Brno
identifikační číslo: 70994200
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
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: na dobu neurčitou

sloučení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno ‒ město
b) název příspěvkové organizace: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
sídlo: Zahradníkova 2/8, Brno
identifikační číslo: 00344648 (přejímající organizace)
sloučení s příspěvkovou organizace: Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínovo náměstí 4/6, Brno
identifikační číslo: 00345610
Na přejímající, sloučenou organizaci, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, přecházejí veškerá práva a závazky včetně práv a závazků plynoucí z pracovněprávních vztahů organizace Centrum
dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, ke dni 1. 1. 2014.
Veškerý majetek svěřený zřizovatelem příspěvkové organizaci Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, k hospodaření v rozsahu stanoveném zřizovací listinou této organizace ke dni
31. 12. 2013 se předává tímto rozhodnutím zřizovatele k hospodaření přejímající sloučené organizaci Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, ke dni 1. 1. 2014.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se doplňuje o následující: Ambulantní zdravotní péče o děti i dospělé v rozsahu daném oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Sociální služby. Poskytování péče o děti v Zařízení péče o dítě v dětské skupině.
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek): nemovitý a movitý majetek: mění se takto: již svěřený nemovitý majetek se rozšiřuje o následující: Objekt
Kyjevská č. or. 5 – budova č.p. 393, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 2386 a pozemek parcelní
č. 2386 o výměře 724 m², zastavěná plocha a nádvoří a vše v k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 2385/1 o výměře 2331 m², ostatní plocha, zeleň, k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres
Brno – město a pozemek parcelní č. 2385/4 o výměře 33 m², ostatní plocha, zeleň, k.ú. Starý Lískovec, obec Brno,
okres Brno – město a pozemek parcelní č. 2385/6 o výměře 143 m², ostatní plocha, zeleň, k.ú. Starý Lískovec, obec
Brno, okres Brno – město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Starý Lískovec, obec Brno, okres Brno ‒ město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální
pracoviště Brno – město. Stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
Objekt Synkova č. or. 26 – budova č.p. 2167, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 6472 a pozemek
parcelní č.6472 o výměře 652 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 8462 o výměře 2042 m², ostatní plocha, zeleň, k.ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno – město
se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno – město
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
Objekt Fügnerova č. or. 39 – budova č.p. 466, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 451 a pozemek
parcelní č. 451 o výměře 598 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 452 o výměře 1430 m², ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k.ú. Černá Pole, obec
Brno, okres Brno – město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Černá Pole,
obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
Objekt Stamicova č. or. 9 – budova č.p. 571, byt. dům, stojící na pozemku parcelní č. 1583 a pozemek parcelní
č. 1583 o výměře 840 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Kohoutovice , obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 2078 o výměře 1451 m², ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Kohoutovice , obec Brno, okres
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Brno – město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Kohoutovice, obec Brno,
okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno –
město. Stavba, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se doplňují o následující: Organizace
je oprávněna vzdělávat nelékařské zdravotnické pracovníky. Příjmy z této doplňkové činnosti jsou příjmem příspěvkové organizace. Pokud příspěvková organizace vytváří v této své doplňkové činnosti zisk, může jej použít
jen ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO BRUNTÁL
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 01. 10. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál,
b) název: Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 71294970
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci a zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Bruntálu, ředitel vystupuje a jedná jménem organizace samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý a movitý majetek zřizovatele předá zřizovatel organizaci k hospodaření
protokolárně ke dni 01. 01. 2014
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, včetně
majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými
ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických
a právnických osob, včetně peněžitých prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných
zdrojů. Příspěvková organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmu majetku a prodeje movitého majetku
a získaný-mi zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a získanými splacením pohledávek.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1-3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.

MĚSTO FULNEK
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace
sídlo: Česká 339, 742 45
identifikační číslo: 452 15 359
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ‒ Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1 Formou dodatku č. 4
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku.
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
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b) název příspěvkové organizace: Správa majetku Města Fulneku
sídlo: 1. Máje 214, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 623 30 691
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ‒ Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1 Formou dodatku č. 6
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku.
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 426, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 709 84 387
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ‒ Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1 Formou dodatku č. 5
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku.
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Technické služby města Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 532, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 720 81 244
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ‒ Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1 Formou dodatku č. 5
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku.
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 305, 742 45 Fulnek
identifikační číslo: 277 89 772
Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině ‒ Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1 Formou dodatku č. 4
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku.

MĚSTO HLUČÍN
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Hlučín, okres Opava
b) název příspěvkové organizace: Domov u jezera Hlučín, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 71295046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu
je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních
služeb souvisejících.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření, je uveden v příloze
č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Movitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. ve, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel organizace
Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně. Za organizaci podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj podpis. Při své činnosti je povinen ředitel organizace postupovat v souladu
s obecně závaznými předpisy, s vnitřními právními předpisy města a jeho vnitřními organizačními předpisy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena od 1. 7. 2013 na dobu neurčitou.
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změna názvu příspěvkové organizace ke dni 2. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Hlučín, okres Opava
b) název příspěvkové organizace: Domov u jezera Hlučín, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 71295046
V ostatních bodech se příspěvková organizace nemění.
MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 6. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno-město
b) název příspěvkové organizace: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
sídlo: Jáchymovská 96/232, Karlovy Vary 360 04
nové sídlo: Závodní 379/84a, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
identifikační číslo: 720 53 666
Ostatní části zůstávají beze změny.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 7. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
identifikační číslo: 623 310 78
V čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, se
doplňuje Bod 18 a Bod 19.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu příspěvkové organizace ke dni 25. 4. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice, p. o.
identifikační číslo: 623 310 78
V čl. V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, se
doplňuje Bod 20.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu příspěvkové organizace ke dni 2. 5. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
sídlo: Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
identifikační číslo: 667 411 22
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
se doplňuje 1. 1. Bod 4; 1. 2. doplňuje tabulka bodu 14 o položky 27,28,29 a 30; 1. 3. bod 16.
MĚSTO NYMBURK
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 11. 12. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Nymburk
b) název příspěvkové organizace: Podnikatelský inkubátor Nymburk, příspěvková organizace
sídlo: Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 712 340 63
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ zajištění výstavby a následný provoz Podnikatelského inkubátoru Nymburk
‒ správa a údržba nemovitostí
‒ realitní činnost
‒ pronájem a půjčování movitých věcí
‒ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Příspěvková organizace je založena za účelem podpory intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací do hospodářské
praxe v regionu s důrazem na progresivní technologie a za účelem podpory začínajících podnikatelů a firem.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: je ředitel, kterého podle § 102 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jmenuje a odvolává rada města Nymburka. Ředitel je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Zaměstnavatelem ředitele je podnikatelský inkubátor Nymburk,
příspěvková organizace. Ředitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů. Ředitel vydává po předchozím souhlasu zřizovatele organizační a provozní řád organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Podnikatelskému inkubátoru Nymburk, příspěvková organizace, je předáván k hospodaření následující majetek ve vlastnictví Města: pozemky: stp. č. 4878, stp. č. 4879, p. č. 1348/2 a p. č. 1348/3
a stavby: administrativní budova čp. 2506 na stp. Č. 4878 a budova bez čp. na stp. č. 4879 vše v k. ú. Nymburk.
Příspěvková organizace dále hospodaří s movitým majetkem pořízeným zejména v rámci výstavby Podnikatelského inkubátoru (dle přiloženého seznamu v hodnotě 429 826,50 Kč).
f) vymezení majetkových práv a povinností: příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu
stanoveném zřizovací listinou a v souladu s § 27 ‒ §37 a) a § 39 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci,
zůstává ve vlastnictví Města Nymburka. Zřizovatel k majetku ve vlastnictví města předaného příspěvkové organizaci k hospodaření stanovuje:
‒ příspěvková organizace nabývá do vlastnictví města pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena: v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč/ks bez souhlasu zřizovatele s ohledem na výši prostředků
uvedenou ve schváleném rozpočtu organizace na daný kalendářní rok; v pořizovací hodnotě nad 40.000,- Kč/ks
pouze se souhlasem zřizovatele; darem od fyzických či právnických osob s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele; děděním – bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout; jiným způsobem, na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele;
‒ majetek musí být využíván: přednostně k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti; hospodárně a efektivně;
s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení;
‒ kompetence k majetku ve vlastnictví města předaného k hospodaření: nesmí být majetkem ručeno; může být
pronajímán; majetek, předaný k hospodaření, využívá příspěvková organizace bezúplatně;
‒ stanovené povinnosti k majetku města předaného k hospodaření: o majetek se řádně starat, pečovat o něj;
udržovat majetek v provozuschopném stavu; majetek ve vlastnictví města příspěvková organizace pojistí proti škodám; nakládat s nemovitým majetkem pouze se souhlasem zřizovatele; opravovat a udržovat majetek,
financování je realizováno z provozních prostředků a prostředků fondů organizace se souhlasem zřizovatele;
nakládat s movitým majetkem v pořizovací hodnotě v celkovém objemu do 50 000,- Kč v daném kalendářním
roce bez souhlasu zřizovatele; v ostatních případech pouze se souhlasem zřizovatele v souladu s „Pravidly pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem“ vydaných zřizovatelem (v platném znění),
‒ příspěvková organizace vede o majetku předaném k hospodaření předepsanou evidenci v souladu se zákonem
o účetnictví a dalšími právními předpisy,
‒ je oprávněna přijímat dary v peněžní a nepeněžní formě jen s předchozím souhlasem zřizovatele a to v souladu
s § 39b zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
Majetek ve vlastnictví města, předaný k hospodaření v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace:
‒ účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů zajišťuje úhradu úroků
a splátek investičního úvěru
‒ veškerý majetek inventarizuje k 31. 12. Kalendářního roku a výsledek předkládá zřizovateli ve stanoveném
termínu zřizovatelem
‒ při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svojí činností řídí zákonem
č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
‒ příspěvková organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu
dlužníku v nominální hodnotě do 15 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo náklady na
vymáhání by převýšily pohledávku samotnou. Organizace je povinna na vyžádání zřizovatele předložit veškeré
podklady prokazující tuto skutečnost. Pohledávky v nominální hodnotě nad 15 tis. Kč v jednotlivém případě
je organizace oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Postoupit
pohledávky třetí osobě je příspěvková organizace oprávněna pouze se souhlasem zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena na dobu neurčitou
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MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 88
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 4 529 760,12 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 01
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 60 501 776,15 Kč a ostatní majetek v hodnotě 10 127 314,41 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 28
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 12 538 837,15 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 2/1320, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 52
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 7 022 515,80 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 61
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 15 748 846,49 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 79
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 8 095 924,13 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 37
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 20 361 612,81 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B/3295, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 44
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 3 299 484,42 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 87
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 9 307 039,39 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 689 170 66
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 12 765 813,50 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 05
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 2 14 850,13 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 13
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 1 155 993,27 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43 A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43 A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 340 11
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 2 406 478,09 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 30
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 2 078 115,51 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 630 290 49
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 1 895 112,72 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 667 397 21
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 24 297 684,52 Kč a ostatní majetek v hodnotě 1 757 370,25 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 48
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 2 700 545,10 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 56
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 1 923 793,40 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 64
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 1 679 146,75 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 669 348 85
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 14 444 288,64 Kč a ostatní majetek v hodnotě 1 640 495,48 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 340 02
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 3 454 785,49 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 01
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 10 130 170,41 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 79
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 57 689 664,77 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 37
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 20 361 612,81 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 87
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 9 307 039,39 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 05
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 2 126 274,13 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 667 397 21
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 24 982 906,07 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
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sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 56
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: ostatní majetek v hodnotě 1 926 649,40 Kč.
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 669 348 85
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek v hodnotě 14 808 170,69 Kč.

MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Přerov, Přerov I. – Město, Kratochvílova 30
identifikační číslo: 495 582 77
sloučením organizací:
‒ Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27, IČ: 623 502 42
‒ Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, IČ: 607 823 15
‒ Školní jídelna Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 495 582 69
‒ Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 495 582 77
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace jako zařízení školního
stravování poskytuje školní stravování v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro své zaměstnance a další osoby v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace
zajišťuje přepravu stravy v rámci svých provozoven – sídla a místa poskytovaných služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Podepisování za organizaci se děje tak, že ředitel k názvu organizace připojí
svůj titul, jméno, příjmení, dovětek ředitel a vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
příspěvkových organizací došlo k přechodu práv, závazků a majetku na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení práv a povinností, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: příspěvková organizace zejména:
‒ hospodárně používá svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti a je oprávněna jej využívat k provozování
doplňkové činnosti;
‒ je povinna pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj; svěřený majetek udržovat a chránit před
zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;
‒ je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými právními předpisy revize a technické prohlídky svěřeného
majetku;
‒ je povinna zajišťovat údržbu, opravy a technické zhodnocení svěřeného majetku (z toho opravy a technické
zhodnocení svěřeného majetku nad 100.000,- Kč bez DPH po předchozí dohodě se zřizovatelem)
‒ je povinna vést svěřený majetek v účetnictví
‒ je povinna dlouhodobý majetek účetně odepisovat dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
‒ nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob
‒ jestliže organizace majetek nepotřebuje ke své činnosti, je povinna vrátit tento majetek zřizovateli a navrhnout
jeho další využití
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ poskytování stravování na základě smluv o závodním stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě
‒ stravování osob na základě smluv, stravování seniorů, hostinská činnost
‒ nákup a prodej zboží
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‒ pronájem, podnájem nemovitostí a nebytových prostor
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3.5 t celkové hmotnosti
‒ výroba a prodej vlastních výrobků
‒ pořádání společenských gastronomických akcí
‒ kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 20. 6. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Sokolov, okres Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Městský dům kultury Sokolov
sídlo: 5. května 655, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 377678
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem organizace je zabezpečování
veřejných služeb kulturních, společenských, vzdělávacích a služeb souvisejících s turistickým ruchem, pro občany
a návštěvníky města.
Předmětem činnosti organizace je:
‒ pořádání a organizační zajišťování kulturní produkce a zábavy, divadelních a filmových představení, koncertů,
přehlídek, výstav a veletrhů
‒ pořádání a organizační zajišťování přednášek, besed, seminářů a kurzů včetně lektorské činnosti
‒ vydavatelská a propagační činnost
‒ nákup a prodej uměleckých děl a předmětů kulturní potřeby
‒ provozování informačního centra v oblasti kultury a cestovního ruchu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: zřizovatel
přenechává příspěvkové organizaci do bezúplatného užívání majetek vymezený ve smlouvě o výpůjčce ze dne
30. 12. 2003, která je přílohou č. 1 této zřizovací listiny. Zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové
organizace majetek vymezený v darovací smlouvě ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny.
Vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena, je uvedeno v příloze č. 4 – Pravidla pro správu majetku ze dne 4. 1. 2010, která je nedílnou součástí
této zřizovací listiny.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna provozovat
doplňkovou činnost. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace,
sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová. Okruhy doplňkové činnosti jsou uvedeny v příloze č. 3, která je nedílnou
součástí této zřizovací listiny. Okruhy doplňkové činnosti:
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
‒ hostinská činnost
‒ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
h) doba, na kterou se příspěvková organizace zřizuje: beze změny
MĚSTO VARNSDORF
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Varnsdorf, okres Děčín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 70 698 180
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Článek 2.2 „Předmět hlavní činnosti“ se ruší a nahrazuje tímto zněním: Předmět činnosti odpovídající vymezení
hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy, školní družiny a školního klubu.
Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména
pak ustanoveními Části třetí a provádějícími předpisy ke školskému zákonu.
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Školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111, 118 a provádějícími předpisy ke školskému zákonu.

MĚSTO VIMPERK
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Vimperk, okres Prachatice
b) název příspěvkové organizace: Sportovní, tělovýchovné a rekreační zařízení Města Vimperk (STARZ Vimperk)
sídlo: 1. Máje 231, 385 01 Vimperk, okres Prachatice
identifikační číslo: 600 96 071

MĚSTO ZDICE
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Zdice, okres Beroun
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zdice, okres Beroun
sídlo: Zdice, Komenského 72, okres Beroun, 267 51
identifikační číslo: 709 908 16
sloučení s příspěvkovou organizací: Školní jídelna Zdice
identifikační číslo: 711 83 18
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Zajištění výchovy a vzdělávání dětí školního
věku občanů města Zdice a občanů okolních obcí. Základní škola sdružuje školní jídelnu a školní družinu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka školy
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
‒ nehmotný majetek v hodnotě 129.821,00Kč
‒ hmotný majetek v hodnotě 14.807.834,29Kč
f) vymezení práv a povinností, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: majetek svěřený do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: realitní činnost, pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, hostinská činnost.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2012 na dobu neurčitou

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
sídlo: tř. Svobody 835, 763 02 Zlín-Malenovice (přejímající organizace)
identifikační číslo: 710 077 41
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Zlín, Na Vyhlídce 1016, příspěvková organizace
sídlo: Na Vyhlídce 1016, 760 01 Zlín (zanikající organizace)
identifikační číslo: 710 074 91
Všechna práva a závazky zanikající příspěvkové organizace přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci od
1. 1. 2013.
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1.
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
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b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
sídlo: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín (přejímající organizace)
identifikační číslo: 710 075 21
s příspěvkovou organizací: Mateřská škola Zlín, Prostřední 3488, příspěvková organizace
sídlo: Prostřední 3488, 760 01 Zlín (zanikající organizace)
identifikační číslo: 710 075 12
Přechod všech práv a závazků zanikající příspěvkové organizace a přejímající příspěvkové organizace s účinností
od 1. 1. 2013.

MĚSTO ŽEBRÁK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 18. 3. 2013
a) úplný název zřizovatele: Město Žebrák
b) název příspěvkové organizace: Kulturní klub Žebrák, příspěvková organizace
sídlo: Žebrák čp. 55, 267 53, okres Beroun
identifikační číslo: 712 950 89
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ provozování kulturního domu čp. 55 v obci Žebrák včetně kina a restaurace s venkovním posezením;
‒ zajištění kulturních, společenských, sportovních, zájmových a vzdělávacích aktivit, včetně jejich propagace;
‒ správa plakátovacích ploch Města Žebrák včetně prodeje inzerce, výlepů a reklamy; zajištění a podpora kulturních, společenských a uměleckých aktivit konaných na území města Žebrák;
‒ vydávání periodika „Žebrácký zpravodaj“
‒ organizační zajištění divadelního festivalu „Erbenův Žebrák“
‒ zajišťuje bezplatně pořádání kulturních, společenských, sportovních a zájmových akcí pořádaných zřizovatelem a to v rozsahu zadaném zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je vedoucí, který
vystupuje za příspěvkovou organizaci samostatně.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek příspěvková organizace svěřený do správy nemá, movitý majetek tvoří inventarizační soupis
f) vymezení práv a povinností, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: příspěvková organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: s majetkem hospodaří bezúplatně; majetek nesmí zcizit ani vložit do obchodní společnosti; majetek nesmí být použit do zástavy ani
k jinému zajišťovacímu institutu; majetek může příspěvková organizace pronajímat pouze se souhlasem zřizovatele; majetek může půjčovat;
Příspěvková organizace je povinna: o majetek se řádně starat; pečovat o něj; udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu; zajišťovat jeho opravu a údržbu; zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek; nakládat
s majetkem v rámci předmětu činnosti;
Příspěvková organizace je oprávněna majetek jí předaný k hospodaření držet a užívat pro plnění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání výstav, veletrhů, přehlídek
a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 18. 3. 2013 na dobu neurčitou

OBEC BEZMĚROV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Obec Bezměrov, okres Kroměříž
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková
organizace
sídlo: Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž
identifikační číslo: 709 929 16
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.
Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
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ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pro školní družinu v ustanovení § 111 a § 118 a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Školní jídelna a výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje a může připravovat
jídla, která vydává výdejna. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu a zajišťuje závodní stravování zaměstnancům zařízení v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jeho základní pravomoci vyplývají
z ustanovení § 164 tohoto zákona. Ředitel plní úlohu vedoucího organizace, řídí organizaci a je oprávněn jednat
ve všech věcech jménem organizace. Ředitel za organizaci podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
obchodnímu jménu organizace připojí svůj podpis. Pro ředitele platí zákaz konkurence podle § 136 obchodního
zákoníku. Organizační struktura organizace a systém řízení je stanoven organizačním řádem a dalšími normami
vydanými ředitelem organizace v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Platnost organizačního řádu
a jeho změny jsou podmíněny souhlasem zřizovatele.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: v souladu
s ustanovením § 27 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění se organizaci předává k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) dle inventarizace ke dni
30. 6. 2011 a dle nájemní smlouvy. Majetek se dává organizaci do správy a výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití bezúplatně. Organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat, vést o něm evidenci,
udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu
a provádět zákonné revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek využívat pro hlavní a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena. Majetek je nedotknutelný, což znamená, že nesmí být zcizen, ani vložen, nesmí jím být ručeno bez souhlasu zřizovatele.
Majetek nesmí být najímán a dán do výpůjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele. Organizace je oprávněna
majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy a výpůjčky držet a užívat výhradně sama, bez třetí osoby a to
pouze pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a pro doplňkovou činnost. Majetek nesmí být např. zatížen
zástavním právem nebo věcným břemenem. Majetek svěřený do správy a výpůjčky pojišťuje zřizovatel. Majetek
se předává organizaci do správy a výpůjčky na dobu trvání příspěvkové organizace.
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
v souladu s ustanovením § 27 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění je organizace oprávněna veškerý majetek poskytnutý zřizovatelem dále rozmnožovat a spravovat
tak, aby byl efektivně a ekonomicky účelně využíván především pro hlavní účel, k němuž byla organizace zřízena.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: v souladu s ustanovením § 27 písm.
g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je organizace oprávněna k následující doplňkové činnosti, která navazuje na čl. II. Této zřizovací listiny – hlavní účel a předmět činnosti
organizace.
Pronájem; nepovinné předměty; zájmové kroužky; organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru;
mimoškolní činnost žáků; půjčování knih; hostinská činnost;
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně
a nesmí být ztrátová.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou
OBEC DOLNÍ VĚSTONICE
oznamuje

změna příspěvkové organizace ke dni 4. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Dolní Věstonice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje níže uvedené
okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ ubytování
‒ prodej obědů
‒ pronájem místnosti
‒ provoz automatu
‒ pořádání kulturně společenských akcí pro veřejnost
V ostatních bodech je zřizovací listina beze změny.

OBEC HLINCOVÁ HORA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Hlincová Hora, okres České Budějovice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Hlincová Hora
sídlo: Hlincová Hora č. p. 5, 373 71 Hlincová Hora
identifikační číslo: 018 93 807
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání.
Zařízení školního stravování školní jídelna – výdejna poskytuje stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu stravování.
Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s prováděcími předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel jmenovaný starostou obce Hlincová Hora. Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen
„svěřený majetek“): svěřený majetek v členění na nemovitý majetek, movitý majetek, zásoby, finanční majetek,
práva a závazky, je uveden v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, která je nedílnou součástí
této zřizovací listiny.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Organizace
je povinna svěřený majetek: efektivně a ekonomicky účelně využívat; pečovat o jeho ochranu a zvelebování;
provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy; hospodařit s ním v souladu s příslušnými
platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele;
Veškerý majetek (včetně majetku získaného vlastní činností, darem) nabývá pro svého zřizovatele.
Podrobnější vymezení práv a povinností je uvedeno v Příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace,
která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává
organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem 1. 2. 2013 a je zřízena na dobu neurčitou

OBEC KRNSKO
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Krnsko, okres Mladá Boleslav
b) název nové příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Krnsko
sídlo: 294 31 Krnsko č. p. 75
identifikační číslo: 71010408
k vzniku došlo sloučením těchto příspěvkových organizací:
příspěvkové organizace Mateřská škola Krnsko, Mladá Boleslav, příspěvková organizace
sídlo: Krnsko čp. 75, PSČ: 294 31
identifikační číslo: 71010394 (zanikající příspěvková organizace)
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s příspěvkovou organizací: Základní škola, Krnsko, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
sídlo: Krnsko čp. 75, PSČ: 29431 (přejímající příspěvková organizace)
identifikační číslo: 71010408
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem příspěvkové organizace je zajišťování výchovně vzdělávací činnosti ve spádové oblasti obce
Krnsko. Hlavním předmětem činnosti je poskytování předškolního vzdělání, základního vzdělání, výchovy, zájmového vzdělávání a školního stravování v souladu s příslušnými právními předpisy.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitel je oprávněn v právních vztazích, souvisejících s hlavní předmětem činnosti příspěvkové organizace, vystupovat a jednat samostatně. Za příspěvkovou organizaci ředitel jedná a podepisuje tak, že
k tištěnému či napsanému názvu příspěvkové organizace připojí svůj podpis s dovětkem ředitel Základní školy
a Mateřské školy Krnsko.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek):
nemovitý majetek: pozemky: st. p. č. 116, p. p. č. 150/2 a 150/3; stavby: Krnsko, č. p. 75 na st. p. č. 116
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek užívat pouze k účelu odpovídajícímu jejímu předmětu
činnosti, hospodařit s ním efektivně a ekonomicky a pečovat o jeho pojistnou a právní ochranu, rozvoj a zvelebení.
Příspěvková organizace je oprávněna užívat svěřený majetek k provádění doplňkových činností, které organizaci
umožňují, aby využila všechny své hospodářské možnosti i odbornosti svých zaměstnanců. Doplňkové činnosti
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příspěvková organizace je oprávněna provádět tuto doplňkovou činnost:
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost
‒ prodejní výstavy a jarmarky pořádané příspěvkovou organizací k presentaci výrobků a výtvarných děl žáků.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

OBEC ŘEPICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Řepice, okres Strakonice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Řepice
sídlo: Řepice 1, 386 01 okres Strakonice
identifikační číslo: 019 158 86
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Mateřská škola – poskytování předškolního vzdělávání
Školní jídelna (výdejna) – poskytuje školní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka školy; jménem organizace
jedná ředitelka v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka
připojí vlastnoruční podpis. Jedná za příspěvkovou organizaci samostatně.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: školní klub pro mimoškolní aktivity
dětí a mládeže
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2013 na dobu neurčitou

OBEC ŘEPIŠTĚ
oznamuje
změnu příspěvkové organizace ke dni 20. 2. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Řepiště, okres Frýdek-Místek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, okres Frýdek-Místek
sídlo: Řepiště, 739 31, Mírová čp. 56
identifikační číslo: 750 29 278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se doplňuje v odstavci Součásti příspěvkové
organizace: ‒ školní jídelna – výdejna
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se doplňuje v odstavci:
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Doplňkovou činnost příspěvková organizace povoluje na základě platných právních předpisů a povoluje se v těchto oblastech: ‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a organizování sportovní činnosti
V ostatních bodech se zřizovací listina nemění.
OBEC STARÝ KOLÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Obec Starý Kolín, okres Kolín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace
sídlo: A. Jiráska 16, 281 23 Starý Kolín
identifikační číslo: 75033844
sloučení s příspěvkovou organizací: Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace
sídlo: Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín (nástupnická organizace)
identifikační číslo: 70941467
nový název sloučené organizace: Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
sídlo: Kolínská 90, 281 23 Starý Kolín
identifikační číslo: 70941467
V rámci tohoto sloučení přejdou s účinností do 1. 1. 2013 na nástupnickou organizaci všechny práva a závazky,
veškerý movitý majetek, pohledávky, závazky, finanční majetek, finanční a peněžní fondy.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: je dán dodatkem č. 1 k zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola Starý Kolín, okres Kolín, příspěvková organizace, ze dne 25. 9.
2012
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na nástupnickou organizaci.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

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

Název věstníku, zpravodaje

Záloha
na předplatné

Ústřední věstník ČR

6krát ročně

400 Kč

Věstník Ministerstva zemědělství

3krát ročně

200 Kč

Věstník Ministerstva zdravotnictví

10krát ročně

1500 Kč

Cenový věstník Ministerstva financí

14krát ročně

1400 Kč

6krát ročně

600 Kč

12krát ročně

500 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

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

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

