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KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje

1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
sídlo: Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín
identiﬁkační číslo: 00559105
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00559504
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Otrokovice
sídlo: tř. Spojenců 907, 765 13 Otrokovice
identiﬁkační číslo: 61716693
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
sídlo: Školní 22, 763 21 Slavičín
identiﬁkační číslo: 46276327
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Kroměříž
sídlo: Masarykovo náměstí 496, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 70843309
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
sídlo: Palackého 524, 769 01 Holešov
identiﬁkační číslo: 47935774
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Uherské Hradiště
sídlo: Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60371684
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod
sídlo: Komenského 169, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 60371757
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín
sídlo: Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00843351
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
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– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního
mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho
nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
sídlo: Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00843369
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 00843393
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Gymnázium Valašské Klobouky
sídlo: Komenského 60, 766 26 Valašské Klobouky
identiﬁkační číslo: 61716707
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou

13. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
sídlo: Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
identiﬁkační číslo: 60371790
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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14. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
sídlo: Pilařova 7, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 70844534
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola Zlín
sídlo: tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
identiﬁkační číslo: 00559482
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola Otrokovice
sídlo: tř. T. Bati 331, 765 02 Otrokovice
identiﬁkační číslo: 61716677
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Obchodní akademie Kroměříž
sídlo: Obvodová 3503, 767 11 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 63458730
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola Kroměříž
sídlo: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 00637939
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
sídlo: Koperníkova 1429, 767 31 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 63459086
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Holešov
sídlo: Pivovarská 1419, 769 01 Holešov
identiﬁkační číslo: 47934646
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště
sídlo: Na Morávce 822, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00838845
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
sídlo: Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60371749
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště
sídlo: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00559644
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Uherský Brod
sídlo: Předbranská 415, 688 11 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 60371862
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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25. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
sídlo: Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00843407
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
sídlo: Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00843491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 00843474
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: nábř. Dukel. Hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 00843547
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Otrokovice
sídlo: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
identiﬁkační číslo: 00128198
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola oděvní a služeb Vizovice
sídlo: Tyršova 874, 763 12 Vizovice
identiﬁkační číslo: 00837237
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Luhačovice
sídlo: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
identiﬁkační číslo: 61715999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Slavičín
sídlo: Divnice 119, 763 21 Slavičín
identiﬁkační číslo: 15527808
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
sídlo: Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47934832
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Holešovská 394. 768 61 Bystřice pod Hostýnem
identiﬁkační číslo: 47935952
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany
sídlo: Zámecká 65, 768 05 Koryčany
identiﬁkační číslo: 00544639
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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36. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola technická Uherské Hradiště
sídlo: Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 14450445
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola Uherský Brod
sídlo: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 14450437
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
sídlo: Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00845060
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
sídlo: Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00845060
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí
sídlo: Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00851574
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
sídlo: Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 00568945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
sídlo: Štefánikova 3015, 761 42 Zlín
identiﬁkační číslo: 00545121
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
sídlo: Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 15527816
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola obchodu a služeb Vsetín
sídlo: Horní náměstí 50, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00535001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
sídlo: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
identiﬁkační číslo: 00054771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborné učiliště Uherský Brod
sídlo: Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 00055107
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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47. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
sídlo: Benátky 1779, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 13643878
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
sídlo: Příluky 372, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00226319
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
identiﬁkační číslo: 00566411

stránka 24

Ústřední věstník

Částka 4

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
sídlo: 1. máje 221, 767 59 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 65269616
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
sídlo: Štěchovice 1358, 767 54 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47935936
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherské Hradiště
sídlo: Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60371731
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
sídlo: Masarykova 101, 757 11 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00843504
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
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– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
sídlo: nám. Svobody 809, 755 11 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00851663
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka
sídlo: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11
identiﬁkační číslo: 61716529
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
sídlo: Nádražní 525, 769 01 Holešov
identiﬁkační číslo: 47935910
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Odborné učiliště Kelč
sídlo: nám. Osvoboditelů 1, 756 43 Kelč
identiﬁkační číslo: 00843318
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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58. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Mateřská škola pro zrakově postižené Zlín
sídlo: Obeciny 3583, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716715
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín
sídlo: Středová 4694, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716421
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická Zlín
sídlo: Mostní 2397, 761 67 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716391
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Otrokovice
sídlo: Komenského 579 A, 765 02 Otrokovice
identiﬁkační číslo: 61716413
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín
sídlo: Družstevní 76, 763 22 Slavičín
identiﬁkační číslo: 61716472
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola při dětské léčebně Luhačovice
sídlo: Čs. armády 465, 763 26 Luhačovice
identiﬁkační číslo: 61716448
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
sídlo: 1. máje 209, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47934581
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
sídlo: F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47935928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
sídlo: Havlíčkova 1265, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 70842884
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Pod Dubičkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
identiﬁkační číslo: 70859957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí
sídlo: Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60371668
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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69. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
sídlo: Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60370432
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Uherský Brod
sídlo: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 60371714
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická Bojkovice
sídlo: Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice
identiﬁkační číslo: 60371676
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
sídlo: Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 70238898
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
73. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí
sídlo: Křižná 782, 757 00 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 70238928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 70238910
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
75. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická Halenkov
sídlo: 756 03 Halenkov 25
identiﬁkační číslo: 70238944
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
76. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní škola praktická Horní Lideč
sídlo: 756 12 Horní Lideč 130
identiﬁkační číslo: 48739235
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
77. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zlín
sídlo: Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00838926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
78. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zlín - Jižní svahy
sídlo: Okružní 4699, 760 05 Zlín - Jižní svahy
identiﬁkační číslo: 00226327
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
79. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zlín - Malenovice
sídlo: tř. Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice
identiﬁkační číslo: 46310983
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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80. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Otrokovice
sídlo: Školní 806, 765 02 Otrokovice
identiﬁkační číslo: 00839311
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
81. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla
sídlo: Komenského 305, 763 61 Napajedla
identiﬁkační číslo: 46311131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
82. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Luhačovice
sídlo: Masarykova 76, 763 26 Luhačovice
identiﬁkační číslo: 46310924
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
83. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Slavičín
sídlo: nám. Mezi šenky 121, 763 21 Slavičín
identiﬁkační číslo: 44118155
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
84. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Valašské Klobouky
sídlo: Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky
identiﬁkační číslo: 46311149
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
85. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Kroměříž
sídlo: Jánská 31, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 63414929
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
86. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zdounky
sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky
identiﬁkační číslo: 63414945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
87. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
identiﬁkační číslo: 63458632
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
88. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Hulín
sídlo: nám. Míru 123, 768 24 Hulín
identiﬁkační číslo: 63458641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
89. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
sídlo: Bezručova 675, 769 01 Holešov
identiﬁkační číslo: 63414937
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
90. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Uherské Hradiště
sídlo: Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 46254323
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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91. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Uherský Ostroh
sídlo: Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh
identiﬁkační číslo: 46254277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
92. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Uherský Brod
sídlo: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 46254552
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
93. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bojkovice
sídlo: 1. máje 715, 687 71 Bojkovice
identiﬁkační číslo: 46254331
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
94. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Vsetín
sídlo: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00851906
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
95. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Valašské Meziříčí
sídlo: Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00851914
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
96. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 00851809
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
97. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž, příspěvková organizace
sídlo: Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 63458756
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
98. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Zlín
sídlo: Lazy 3689, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716723
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
99. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
sídlo: Lazy 3695, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716464
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od
jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
100. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Vizovice
sídlo: Chrastěšovská 65, 763 12 Vizovice
identiﬁkační číslo: 61716651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
101. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov a Základní škola Vizovice
sídlo: Masarykovo náměstí 420, 763 12 Vizovice
identiﬁkační číslo: 61716405
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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102. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
sídlo: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
identiﬁkační číslo: 61716634
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
103. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Kroměříž
sídlo: U Sýpek 1306, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 63458691
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
104. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Uherské Hradiště
sídlo: Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 60371773
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
105. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Uherský Ostroh
sídlo: Sokolovská 620, 687 24 Uherský Ostroh
identiﬁkační číslo: 60371811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
106. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Bojkovice
sídlo: Štefánikova 563, 687 71 Bojkovice
identiﬁkační číslo: 60371803
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
107. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov a Základní škola Liptál
sídlo: 756 31 Liptál 91
identiﬁkační číslo: 70238499
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
108. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Zašová
sídlo: 756 51 Zašová 172
identiﬁkační číslo: 60990597
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
109. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dětský domov Valašské Meziříčí
sídlo: Žerotínova 211, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 62334808
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
110. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Zlín
sídlo: Louky 206, 763 02 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716456
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
111. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž
sídlo: Jánská 197, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 67009514
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
112. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště
sídlo: Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 62832999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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113. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí
sídlo: Vodní 782, 757 00 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 70238901
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
114. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Plavecká škola Zlín
sídlo: Hradská 888, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 49156845
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
115. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Plavecká škola Uherské Hradiště
sídlo: Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 48489573
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace je oprávněna nabývat movitý majetek včetně ﬁnančních prostředků bez předchozího souhlasu
zřizovatele,
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– jestliže příspěvková organizace získá movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě
realizace projektu spoluﬁnancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů
od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 6. 2009 na dobu neurčitou
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