Ročník 2010

ÚSTŘEDNÍ VĚSTNÍK
ČESKÉ REPUBLIKY
Částka 5

Rozesláno dne 12. března 2010

Cena 75,– Kč

OBSAH:

Oznámení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 157–197

stránka 158

Ústřední věstník

Částka 5

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bělá pod Bezdězem
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
sídlo: Velenského 112, 294 21 Bělá pod Bezdězem
identiﬁkační číslo: 70998493
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců
a odloučená pracoviště na adrese: Pražská 863, Bělá pod Bezdězem, Březinka 75, Bělá pod Bezdězem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy a movitý majetek je předáván na
základě darovací smlouvy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bělá pod Bezdězem
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
sídlo: Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem
identiﬁkační číslo: 70936838
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní klub, školní jídelna, závodní
stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy a movitý majetek je předáván na
základě darovací smlouvy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, výroba, obchod a služby, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bělá pod Bezdězem
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo nám. 140, 294 21 Bělá pod Bezdězem
identiﬁkační číslo: 62451502
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování komplexní knihovnické a informační služby a zprostředkování kulturního a společenského vyžití občanů, součástí organizace je Městská knihovna Vladimíra Holana, Kulturní a společenské
středisko a Informační centrum
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy a movitý majetek je předáván na
základě darovací smlouvy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou

MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Brandýs nad Orlicí
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, příspěvková organizace
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sídlo: Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí
identiﬁkační číslo: 75015439
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 8. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Tuřany
b) název: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
sídlo: Holásecká 11, 620 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70994579
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Tuřany
b) název: Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, příspěvková organizace
sídlo: U lípy Svobody 3, 620 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70994625
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Tuřany
b) název: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
sídlo: V Aleji 2, 620 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70994617
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Tuřany
b) název: Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
sídlo: Měšťanská 21, 620 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70944776
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro zřizovatele s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
sídlo: Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 45214859
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna, závodní stravování
zaměstnanců a odloučené pracoviště na adrese: Dlouhá 1996/56, 741 01 Nový Jičín
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Jubilejní 3, dům č. p. 484, na st. parc. č. 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, pozemky – st. parc. č. 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 384/39,
384/40, 384/41, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, – ZŠ Dlouhá 56, dům č. p. 1996, na st.
parc. č. 1661, pozemky – st. parc. č. 1661, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 457/5, 457/7 ost. plocha-zeleň,
parc. č. 457/6, ost. plocha-sportoviště, rekreační plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, pozemky –
parc. č. 491/1, 491/3, ost. plocha-sportoviště, rekreační plocha, parc. č. 491/4, 491/7, 491/9, 491/11, 491/12,
ost. plocha, vše v k. ú. Loučka u Nového Jičína, movitý majetek v hodnotě 2 292 406,26 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, zprostředkování obchodu a služeb, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00848336
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna a závodní stravování
zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 571, Komenského, na st. parc. č. 1571/1, pozemky
– st. parc. č. 1571/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 176/1, 176/8, ost. plocha, parc. č. 176/10, ost. plocha
(v užívání pouze část pozemku parc. č. 176/10), parc. č. 176/11, ost. plocha (v užívání pouze část pozemku
parc. č. 176/11), parc. č. 176/12, 176/13, 176/14, 176/15, 180/2, ost. plocha-manipulační plocha, vše v k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí, parc. č. 246/2, 246/3, ost. plocha, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý
majetek v hodnotě 439 856,70 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00848328
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna a závodní stravování
zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 1118, Komenského, na st. parc. č. 454, pozemky –
st. parc. č. 454, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 176/10, ost. plocha (v užívání pouze část pozemku parc. č.
176/10), parc. č. 176/11, ost. plocha (v užívání pouze část pozemku parc. č. 176/11), vše v k. ú. Nový JičínDolní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 639 393,17 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 62330136
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna, závodní stravování
zaměstnanců a odloučené pracoviště na adrese: Jiráskova 1075/6, 741 01 Nový Jičín
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Tyršova 1, dům č. p. 144, na st. parc. č. 447, jiná stavba bez
č. p., na st. parc. č. 1772, stavba technické vybavenosti bez č. p., na st. parc. č. 1773, jiná stavba bez č. p., na
st. parc. č. 1774, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – ZŠ Jiráskova 6, dům č. p. 1075, na st. parc. č. 571,
pozemky – st. parc. č. 447, 1772, 1773, 1774, 571, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 35, ost. plocha, sportoviště
a rekreační plocha, parc. č. 37/3, zahrada, parc. č. 40/2, zeleň, parc. č. 824, 646/16 zahrada, vše v k. ú. Nový
Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 775 047,34 Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti 3,5 t včetně, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90, příspěvková organizace
sídlo: Libhošť 90, 742 57 Nový Jičín-Libhošť
identiﬁkační číslo: 75027518
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí organizace je školní
družina, školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců a odloučené pracoviště na adrese: Libhošť 435, 742 57
Nový Jičín-Libhošť
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 90, na st. parc. č. 91/2, pozemek, st. parc. č. 91/2, zast.
plocha a nádvoří, stavba bez č. p., na st. parc. č. 710, pozemky – st. parc. č. 710, zast.plocha a nádvoří, parc.
č. 156/4, ost.plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 145, zahrada, dům č. p. 435, na st. parc. č. 99/2,
pozemky – st. parc. č. 99/2, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 156/2 zahrada, parc. č. 156/6, ost.plocha, vše v k.
ú. Libhošť, movitý majetek v hodnotě 45 589,10 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace
sídlo: K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 75003732
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, závodní stravování
zaměstnanců a odloučená pracoviště na adrese: Jubilejní 482/1, 741 01 Nový Jičín, Vančurova 1117/36, 741 01
Nový Jičín, Císařská 115, 741 01 Nový Jičín-Loučka
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ K. Čapka 6, dům č. p. 372, na st. parc. č. 963, pozemky
st. parc. č. 963, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 354/5, ost.plocha, zeleň (v užívání pouze část pozemku parc.
č. 354/5), – MŠ Jubilejní 1, dům č. p. 482, na st. parc. č. 1422, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
– stavební objekt bez č. p., na st. parc. č. 1421, stavební objekt bez č. p., na st. parc. č. 1423, pozemky –
st. parc. č. 1422, 1421, 1423, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 384/38, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí, – MŠ Vančurova 36, dům č. p. 1117, na st. parc. č. 430, pozemek – st. parc. č. 430, zast.plocha
a nádvoří, – stavební objekt bez č. p., na st. parc. č. 2024, pozemek – st. parc. č. 2024, zast.plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, – pozemek, parc. č. 4, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha,
v k. ú. Loučka u Nového Jičína, movitý majetek v hodnotě 35 737,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 62330128
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, závodní stravování
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zaměstnanců a odloučená pracoviště na adrese: Smetanovy sady 855/6, 741 01 Nový Jičín, Jiráskova 119/10,
741 01 Nový Jičín, Beskydská 143, 741 01 Nový Jičín-Žilina, pracoviště Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín
je mateřská škola Marie Montessori
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Smetanovy sady 6, dům č. p. 855, na st. parc. č. 481/1,
pozemky – st. parc. č. 481/1, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 54/1, zahrada, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – MŠ Revoluční 52, dům č. p. 961, na st. parc. č. 534, pozemek – st. parc. č. 534, zast.plocha a nádvoří,
parc. č. 494/3, ost.plocha, zeleň (v užívání pouze část pozemku parc. č. 494/3), parc. č. 494/4, ost.plocha,
(v užívání pouze část pozemku parc. č. 494/4), vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – MŠ Jiráskova 10,
dům č. p. 119, na st. parc. č. 1486, pozemek – st. parc. č. 1486, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 646/1, ost.
plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – MŠ Beskydská 143, dům č. p. 143, na st. parc. č. 645, st.
parc. č. 645, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 646/1, ost.plocha, budova bez č. p., na parc. č. 646/2 (budova není
zapsána na LV), pozemek – parc. č. 646/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína, movitý
majetek v hodnotě 78 261,- Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace
sídlo: Máchova 1067/62, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 62330101
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců a odloučená pracoviště na adrese: Komenského 1427/78, 741 01 Nový Jičín, Trlicova 109/8, 741 01
Nový Jičín
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Trlicova 8, dům č. p. 109, na st. parc. č. 1476, pozemky
– st. parc. č. 1476, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 620/1, 620/2, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, – MŠ Komenského 78, dům č. p. 1427, na st. parc. č. 676, pozemek – st. parc. č. 676, zast.plocha
a nádvoří, parc. č. 124/18, ost.plocha, zeleň, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, – MŠ Máchova 62, dům
č. p. 1067, na st. parc. č. 1579, pozemek – st. parc. č. 1579, zast.plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový JičínHorní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 190,- Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 75089157
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování výchovné, vzdělávací, zájmové, osvětové, táborové a tématické rekreační činnosti
pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popř. další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky pro celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech
zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže, závodní stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 1082, K Nemocnici 23, na st. parc. č. 311/5, pozemky – st. parc. č. 311/5, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 58/2, ost. plocha, zeleň, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí, movitý majetek v hodnotě 139 859,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Divadelní 5, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00096334
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: veřejné scénické předvádění divadelních a koncertních děl, pořádání veřejných výstav výtvarných děl, vydávání tiskovin propagujících činnost organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 873, Divadelní 5, na st. parc. č. 487, pozemky –
st. parc. č. 487, zast.plocha, parc. č. 24/1, ost. plocha (v užívání pouze část pozemku parc. č. 24/1), parc.
č. 24/4, ost. komunikace, (v užívání pouze část pozemku parc. č. 24/4), parc. č. 24/6, 24/7, ost. plocha, vše
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 1 707 627,95 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 20, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 47998261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: provozování knihovny, organizování a pořádání kulturních akcí a programů včetně živého provozování uměleckých děl, vystavování originálů a rozmnoženin uměleckých děl, veřejné předvádění audiovizuálních děl, iniciování a koordinování nekomerčních kulturních aktivit, poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb, výkon regionálních funkcí jako pověřené knihovny Moravskoslezské vědecké knihovny
Ostrava, příspěvkové organizace, pro základní knihovny, evidované Ministerstvem kultury ČR, s nimiž má
organizace uzavřenou smlouvu, za předpokladu přidělení dotace organizaci na tuto činnost, vydávání a veřejné
šíření periodického tisku a neperiodických publikací, vzdělávací a přednášková činnost, propagace činnosti
organizace, a odloučená pracoviště na adrese: Slovanská 3, 741 01 Nový Jičín, Husova 2, 741 01 Nový Jičín,
Úzká 27, 741 01 Nový Jičín, U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín-Žilina u Nového Jičína, Kojetín 7, 741 01 Nový
Jičín-Kojetín, Straník 80, 741 01 Nový Jičín-Straník, Dlouhá 56, 741 01 Nový Jičín, Libhošť 230, 742 57 Nový
Jičín-Libhošť
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:

Částka 5

Ústřední věstník

stránka 169

mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 880, Slovanská 3, na st. parc. č. 448, pozemek – st.
parc. č. 448, zast.plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – dům č. p. 1151, Husova 2, na st. parc.
č. 600, včetně souvisejících budov bez č. p., na st. parc. č. 600, rodinný dům a garáž, pozemky – st. parc.
č. 600, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 37/1, zahrada, parc. č. 40/1, ost. plocha, zeleň, vše v k. ú. Nový JičínHorní Předměstí, – stavba bez č. p., na st. parc. č. 16/2, pozemek – st. parc. č. 16/2, zast.plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nový Jičín-Město, – stavba bez č. p., na st. parc. č. 13/2, pozemek – st. parc. č. 13/2, zast.plocha
a nádvoří, stavba bez č. p., na st. parc. č. 1714, pozemky – st. parc. č. 1714, zast.plocha a nádvoří, parc.
č. 761/1, ost. plocha, stavba bez č. p., na st. parc. č. 2117, pozemek – st. parc. č. 2117, zast.plocha, vše
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 1 943 590,72 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské
a kopírovací práce, pronájem a půjčování věcí movitých, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem
zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, realitní činnost
a údržba nemovitostí, zprostředkování obchodu a služeb, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Kino Květen Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00844331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: pořádání ﬁlmových a jiných audiovizuálních představení, organizování a pořádání kulturních
akcí, zejména určeným dětem a mládeži, vydávání tiskovin propagujících činnost organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – dům č. p. 100, Havlíčkova 6, na st. parc. č. 68/1, pozemek – st.
parc. č. 68/1, zast.plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-Město, – pozemek parc. č. 558/6, ost. plocha,
v k .ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – stavba bez č. p., na st. parc. č. 833, pozemek – st. parc. č. 833, zast.
plocha a nádvoří, stavba bez č. p., na st. parc. č. 834, pozemek – st. parc. č. 834, zast.plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek v hodnotě 447 977,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, velkoobchod a maloobchod, reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Bytový podnik města Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 15, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00848085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: správa domovního fondu města Nový Jičín, nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví zřizovatele, včetně příslušejícího majetku s odbornou péčí řádného hospodáře
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 280 859 117,- Kč, movitý majetek v hodnotě 125 811,60 Kč,
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí (pokud nejsou v majetku zřizovatele), zprostředkování obchodu a služeb, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nový Jičín
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Technické služby města Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: 00417688
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, provoz a opravy veřejného osvětlení,
správa hřbitovů a urnových hájů, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečných odpady, poskytování technických služeb, zejména čištění komunikací včetně chodníků, provádění zimní údržby místních komunikací
a chodníků, údržba a opravy městského mobiliáře, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, provozování veřejných WC, přípravné a dokončovací stavební práce, údržba
místních komunikací, chodníků a dalších veřejných ploch, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí včetně
jejich pronájmu, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování
parkovišť, provozování městské hromadné autobusové dopravy, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5t včetně, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5t
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – stavba technické vybavenosti bez č. p., na st. parc. č. 1464, pozemek – st. parc. č. 1464, zast.plocha a nádvoří, stavba technické vybavenosti bez č. p., na st. parc. č. 1466,
pozemek – st. parc. č. 1466, zast.plocha a nádvoří, stavba garáže bez č. p., na st. parc. č. 1467, pozemek – st.
parc. č. 1467, zast.plocha a nádvoří, stavba technické vybavenosti bez č. p., na st. parc. č. 1468, pozemek
– st. parc. č. 1468, zast.plocha a nádvoří, stavba garáže bez č. p., na st. parc. č. 1624, pozemek – st. parc.
č. 1624, zast.plocha a nádvoří, stavba technické vybavenosti bez č. p., na st. parc. č. 1625, pozemky –
st. parc. č. 1625, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 336/2, ost. plocha ((v užívání pouze část pozemku parc.
č. 336/2), parc. č. 326/10, 326/12, ost. plocha, neplodná půda, parc. č. 326/105, ost. plocha, vše v k. ú. Nový
Jičín-Dolní Předměstí, – pozemky – parc. č. 589/2, 589/3, ost. plocha, parc. č. 601/1, ost. plocha (v užívání pouze část pozemku parc. č. 601/1), pozemky – st. parc. č. 1625, zast.plocha a nádvoří, parc. č. 336/2,
ost. plocha (v užívání pouze část pozemku parc. č. 336/2), parc. č. 326/10, 326/12, ost. plocha, neplodná
půda, parc. č. 326/105, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, – stavba bez č. p., na st. parc.
č. 286, pozemek – st. parc. č. 286, zast.plocha a nádvoří, stavba bez č. p., na st. parc. č. 287, pozemek –
st. parc. č. 287, zast.plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek v hodnotě
23 985 078,19 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: silniční motorová doprava a vnitrostátní příležitostná osobní, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
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b) název: Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace
sídlo: Mozartova 48, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 61989584
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 252, na parc. č. 303, pozemky – parc. č. 303, zast.
plocha, parc. č. 300/5, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje
a prodej, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, poskytování závodního stravování zaměstnancům
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
sídlo: tř. Spojenců 8, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 60338571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 702, na parc. č. 944, pozemky – parc. č. 944, zast.
plocha, parc. č. 75/89, ost. plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží
za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, poskytování závodního
stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace
sídlo: 8. května 29, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70631018
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 501, na parc. č. 90, pozemek – parc. č. 90, zast.
plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
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odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Gagarinova 19, 779 00 Olomouc-Droždín
identiﬁkační číslo: 70631069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 1, na parc. č. 1, pozemek – parc. č. 1, zast. plocha,
parc. č. 2, zahrada, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje
a prodej, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, poskytování závodního stravování zaměstnancům
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
sídlo: Zeyerova 28, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 47657162
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 970, na parc. č. 1092/3, objekt na parc. č. 1310,
objekt na parc. č. 2365, objekt na parc. č. 1092/5, pozemky – parc. č. 1092/3, zast. plocha, parc. č. 1310,
zast. plocha, parc. č. 959/3, ost. plocha, parc. č. 2365, zast. plocha, parc. č. 1092/5, zast. plocha, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost
v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem
dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace
sídlo: Heyrovského 33, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 47657022
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Heyrovského 33, objekt, č. p. 460, na parc. č. 619, objekt na
parc. č. 620, pozemky – parc. č. 619, zast. plocha, parc. č. 620, zast. plocha, parc. č. 451/27, ost. plocha, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – ZŠ Čajkovského 11, objekt, č. p. 68, na parc. č. 1367, objekt na parc. č. 69,
na parc. č. 1368, objekt na parc. č. 1369, pozemky – parc. č. 1367, 1368, 1369, zast. plocha, parc. č. 685/1,
ost. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost a marketing, pronájmy sportovních zařízení, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání,
zprostředkování obchodu a služeb, organizování sportovních soutěží, maloobchod provozovaný mimo řádné
provozovny, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
sídlo: Stupkova 16, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 47657189
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 953, na parc. č. 1166, objekt č. p. 972, na parc.
č. 1160, objekt na parc. č. 1419, objekt na parc. č. 1420, objekt na parc. č. 1421, objekt na parc. č. 1422,
objekt na parc. č. 1423, pozemky – parc. č. 1166, 1160, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, zast. plocha, parc.
č. 1065/3, ost. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost a marketing, pronájmy sportovních zařízení, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání,
zprostředkování obchodu a služeb, organizování sportovních soutěží, maloobchod provozovaný mimo řádné
provozovny, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace
sídlo: Náves Svobody 41, 779 00 Olomouc-Holice
identiﬁkační číslo: 61989631
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Náves Svobody 41, objekt na parc. č. 2, objekt, č. p. 37, na
parc. č. 3, objekt, čp. 97 na parc. č. 9, pozemky – parc. č. 2, 3, 9, zast. plocha, parc. č. 5, ost. plocha, – MŠ
Náves Svobody 38, objekt, čp. 628, na parc. č. 393, objekt na parc. č. 394, pozemky – parc. č. 393, zast.
plocha, parc. č. 394, zast. plocha, parc. č. 396, ost. plocha, parc. č. 395, zahrada, vše v k. ú. Holice, obec
Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
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odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace
sídlo: Demlova 18, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 61989665
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování
materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Demlova 18, objekt, č. p. 518, na parc. č. 615, objekt na
parc. č. 613, objekt na parc. č. 614, pozemky – parc. č. 615, 613, 614, zast. plocha, parc. č. 281, 285, ost. plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – ZŠ Petřkova 3, objekt č. p. 41, na parc. č. 59, pozemky – parc. č. 59,
zast. plocha, parc. č. 29/4, 29/5, zahrada, parc. č. 34/6, orná půda, – MŠ Petřkova 5, objekt, č. p. 40, na parc.
č. 349, pozemky – parc. č. 349, zast. plocha, parc. č. 29/1, 29/6, zahrada, parc. č. 29/7, ost. plocha, vše v k.
ú. Černovír, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku,
pronájem služebního bytu, reklamní činnost a marketing, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací
činnost v programu celoživotního vzdělávání, mimoškolní výchova a vzdělávání, organizování sportovních sou-
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těží, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace
sídlo: Dvorského 33, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
identiﬁkační číslo: 70631042
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Dvorského 33, objekt, č. p. 115, na parc. č. 289, objekt
na parc. č. 288, pozemky – parc. č. 289, 288, zast. plocha, parc. č. 295, 293, 290, 291, 292, zahrada, – MŠ
Kovařicova 11, objekt č. p. 237, na parc. č. 264, objekt na parc. č. 265, pozemky – parc. č. 264, 265, zast.
plocha, parc. č. 266, ost. plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Gagarinova 17, objekt,
č. p. 95, na parc. č. 45/1, objekt na parc. č. 45/2, objekt na parc. č. 47/2, pozemky – parc. č. 45/1, zast.
plocha, parc. č. 47/1, zahrada, parc. č. 45/2, 47/2, zast. plocha, parc. č. 46/1, 46/31, zahrada, vše v k. ú.
Droždín, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny,
movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování závodního stravování
zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
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zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace
sídlo: Gorkého 39, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029529
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Gorkého 39, objekt, č. p. 96, na parc. č. 116, pozemky
– parc. č. 116, zast. plocha, parc. č. 150, ost. plocha, parc. č. 152, zahrada, vše v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, – MŠ Olomouc-Týneček, Blodkovo náměstí 15, objekt č. p. 27, na parc. č. 20, pozemky – parc.
č. 20, zast. plocha, parc. č. 21, zahrada, parc. č. 22, ost. plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, jak je
uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ
Selské nám. 42, objekt, č. p. 33, na parc. č. 115, pozemky – parc. č. 115, zast. plocha, parc. č. 1968, 1969,
zahrada, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování závodního stravování
zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
sídlo: Raisova 1, 783 01 Olomouc-Nemilany
identiﬁkační číslo: 75029511
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
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předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Raisova 1, objekt, č. p. 14, na parc. č. 26, objekt č. p. 15,
na parc. č. 28/1, objekt na parc. č. 28/2, objekt č. p. 182, na parc. č. 488, pozemky – parc. č. 26, 28/1, 28/2,
zast. plocha, parc. č. 29/1, zahrada, parc. č. 30, ost. plocha, parc. č. 31, zahrada, parc. č. 488, zast. plocha,
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – pozemek parc. č. 487, zahrada, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc,
jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10002
– vlastnické právo ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR, Praha 3-Žižkov, Husinecká 11a, – ZŠ Olomouc-Slavonín, Zolova 2, objekt č. p. 1, na parc. č. 130, pozemky – parc. č. 130, zast.
plocha, parc. č. 128, zahrada, – MŠ Olomouc-Slavonín, Arbesova 48, objekt, č. p. 182, na parc. č. 449, pozemky – parc. č. 449, zast. plocha, parc. č. 448/1, zahrada, parc. č. 448/2, ost. plocha, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
na LV č. 10001, – MŠ Olomouc-Nedvězí, Neklanova 4, objekt č. p. 36, na parc. č. 66, pozemky – parc. č. 66,
zast. plocha, parc. č. 5/2, ost. plocha, vše v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Olomouc-Nemilany, Česká
čtvrť 2, objekt č. p. 208, na parc. č. 548/5, pozemky – parc. č. 548/5, zast. plocha, parc. č. 550, ost. plocha,
parc. č. 551/30, 551/25, 551/1, zahrada, – Lidická 57, objekt č. p. 113, na parc. č. 275, pozemky – parc.
č. 275, zast. plocha, parc. č. 274, zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího
prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
sídlo: Nedvědova 17, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 61989851
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Nedvědova 17, objekt, č. p. 366, na parc. č. 523, objekt na
parc. č. 521, objekt na parc. č. 522, pozemky – parc. č. 523, 521, 522, zast. plocha, parc. č. 350/12, 350/13,
ost. plocha, – MŠ Nedvědova 13, objekt, č. p. 447, na parc. č. 536, objekt na parc. č. 537, objekt na parc.
č. 538, pozemky – parc. č. 536, 537, 538, zast. plocha, parc. č. 350/18, ost. plocha, – MŠ Bieblova 7, objekt,
č. p. 165, na parc. č. 520, objekt na parc. č. 519, pozemky – parc. č. 520, 519, zast. plocha, parc. č. 350/4,
ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – ZŠ Přichystalova 20 a MŠ Přichystalova 20, objekt č. p.
540, na parc. č. 204, pozemky – parc. č. 204, zast. plocha, parc. č. 723/2, 723/13, 723/15, 723/14, zahrada,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Husitská 19, objekt, bez č. p., na parc. č. 601, objekt, bez č. p.,
na parc. 664, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – pozemek, parc. č. 601, zast. plocha, parc. č. 529/1, ost.
plocha, parc. č. 664, zast. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 120 – vlastnické právo ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha-Nové Město, Dlážděná 1003/7,
movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení,
pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně
vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti,
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu
a osobního zboží, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Řezníčkova 1, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 60338598
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Řezníčkova 1, objekt, č. p. 25, na parc. č. 64, objekt č. p.
26, na parc. č. 127, objekt č. p. 543, na parc. č. 1551, pozemky – parc. č. 64, 127, 1551, zast. plocha, parc.
č. 384/108, zahrada, parc. č. 53/1, ost. plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Hodolanská
4, je provozována v části objektu ZŠ, č. p. 26, pozemek – parc. č. 384/108, zahrada, – MŠ Purkyňova 3,
pozemek – parc. č. 434/4, zahrada, dále příspěvková organizace užívá pro provoz MŠ Purkyňova 3 nemovitý
majetek, který je ve správě Správy nemovitostí Olomouc, a. s., – část stavby č. p. 573, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
na LV č. 10001, – MŠ Táboritů 36, objekt č. p. 61, na parc. č. 123, pozemky – parc. č. 123, zast. plocha, parc.
č. 145/1, zahrada, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost
v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem
dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace
sídlo: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70631034
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Svatoplukova 11, objekt na parc. č. 110/2, objekt, č. p.
65, objekt č. p. 96, na parc. č. 116, pozemky – parc. č. 110/2, 116, zast. plocha, parc. č. 933/2, trvalý travní
porost, parc. č. 935, ost. plocha, parc. č. 9/11, zahrada, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je uvedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Na Trati
82, – zahrada, objekt na parc. č. 326, pozemky – parc. č. 326, zast. plocha, parc. č. 380/75, ost. plocha,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – příspěvková organizace užívá pro provoz MŠ Na Trati 82 nemovitý
majetek, který je ve správě Správy nemovitostí Olomouc, a.s., – část stavby č. p. 573, v k. ú. Řepčín, obec
Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Hálkova 4, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70631026
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt, č. p. 335, na parc. č. 485, pozemky – parc. č. 485, zast.
plocha, parc. č. 614/3, ost. plocha, parc. č. 615/4, zahrada, parc. č. 615/5, 622/4, ost. plocha, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, pořádání odborných kursů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za
účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, poskytování závodního
stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace
sídlo: Tererovo nám. 1, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70234019
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol a středních škol, součástí ZŠ je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – ZŠ Tererovo nám. 1, objekt, č. p. 919, na parc. č. 1025, objekt
na parc. č. 1024, objekt na parc. č. 1026, objekt na parc. č. 1027, objekt na parc. č. 1028, objekt na parc. č.
1029, objekt na parc. č. 1030, objekt na parc. č. 1031, Tererovo nám. 4, objekt č. p. 921, na parc. č. 1047,
pozemky – parc. č. 1025, 1047, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, zast. plocha, parc. č. 483/1, ost.
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – ZŠ Helsinská 6, objekt č. p. 106, na parc. č. 136, Rumunská 1, objekt na parc. č. 280, pozemky – parc. č. 136, 280, zast. plocha, parc. č. 515/3, ost. plocha, vše v k.
ú. Neředín, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – příspěvková organizace užívá pro provoz ZŠ Helsinská 6 nemovitý majetek, který je ve správě Správy nemovitostí Olomouc, a.s., – část stavby na pozemku, parc. č. 1048, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací
listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního
vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
sídlo: Holečkova 10, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70631000
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – FZŠ Holečkova 10, objekt, č. p. 193, na parc. č. 210, objekt na
parc. č. 693, objekt na parc. č. 694, objekt na parc. č. 859, pozemky – parc. č. 210, 693, 694, 859, zast. plocha, parc. č. 311/10, 311/1, 311/6, 562, 563, ost. plocha, – MŠ Holečkova 7, objekt č. p. 90, na parc. č. 695,
pozemky – parc. č. 695, zast. plocha, parc. č. 311/7, ost. plocha, – MŠ Schweitzerova 12, objekt č. p. 228, na
parc. č. 239, pozemky – parc. č. 239, zast. plocha, parc. č. 339/10, 339/11, zahrada, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, – MŠ Střední novosadská 50, objekt č. p. 143, na parc. č. 150, pozemky – parc. č. 150, zast. plocha,
parc. č. 132/6, 132/18, zahrada, – MŠ Rooseveltova 103, objekt č. p. 165, na parc. č. 112/4, pozemky – parc.
č. 112/4, zast. plocha, parc. č. 417/1, 417/2, zahrada, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, jak je uvedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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–
–
–
–
–

dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost a marketing, pronájmy sportovních zařízení, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání,
zprostředkování obchodu a služeb, organizování sportovních zařízení, maloobchod provozovaný mimo řádné
provozovny, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace
sídlo: Rožňavská 21, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 70234001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, součástí organizace je školní jídelna, školní družina a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování
pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – FZŠ Rožňavská 21, objekt, č. p. 728, na parc. č. 814, objekt na
parc. č. 815, objekt na parc. č. 816, pozemky – parc. č. 814, 815, 816, zast. plocha, parc. č. 5/2, 5/3, 5/4, 5/5,
ost. plocha, – MŠ Rožňavská 19, objekt č. p. 652, na parc. č. 1089, pozemky – parc. č. 1089, zast. plocha, parc.
č. 5/26, ost. plocha, – MŠ Radova 5, objekt č. p. 601, na parc. č. 891, pozemky – parc. č. 891, zast. plocha,
parc. č. 575/27, ost. plocha, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního
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vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, zprostředkování obchodu
a zprostředkování služeb, organizování sportovních zařízení, poskytování závodního stravování zaměstnancům
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace
sídlo: Škrétova 2, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 61989908
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – část objektu, č. p. 198, a část pozemku – parc. č. 1017, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího
prodeje a prodej, praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, poskytování
závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace
sídlo: Jílová 41, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 61989894
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 300, na parc. č. 365, objekt na parc. č. 366, pozemky
– parc. č. 365, 366, zast. plocha, parc. č. 150/7, ost. plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jak je uvedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – objekt č. p. 960,
na parc. č. 1159, pozemky – parc. č. 1159, zast. plocha, parc. č. 1064, ost. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení,
pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem
dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace
sídlo: Helsinská 11, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 619899916
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Helsinská 11, objekt č. p. 256, na parc. č. 278, pozemek
– parc. č. 278, zast. plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Čapka Choda 12, objekt č. p. 917, na
parc. č. 1036, pozemky – parc. č. 1036, zast. plocha, parc. č. 480/4, ost. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
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Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV
č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního
vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace
sídlo: kpt. Nálepky 10, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029545
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ kpt. Nálepky 10, objekt č. p. 346, na parc. č. 1341, pozemky – parc. č. 1341, zast. plocha, parc. č. 93/71, ost. plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je
uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ
Na Bystřičce 16, objekt č. p. 90, na parc. č. 1072, pozemek – parc. č. 1072, zast. plocha, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na
LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení,
pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem
dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace
sídlo: Žižkovo nám. 3, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029553
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Žižkovo nám. 3, pozemek – parc. č. 228/1, ost. plocha, – MŠ
Sokolská 19, část objektu č. p. 602, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – příspěvková organizace užívá
pro provoz MŠ nemovitý majetek, který je ve správě Správy nemovitostí Olomouc, a.s., – část stavby č. p. 888,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – příspěvková organizace užívá pro provoz MŠ nemovitý majetek, který
je majetkem Kláštera dominikánů Olomouc, Slovenská 14 – část pozemku parc. č. 6, ost. plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 597, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace
sídlo: Hermannova 1, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029561
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Hermannova 1, objekt č. p. 510, na parc. č. 581, pozemky
– parc. č. 581, zast. plocha, parc. č. 278, ost. plocha, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Olomouc-Chomutov,
Baarova 5, objekt č. p. 226, na parc. č. 11, pozemky – parc. č. 11, zast. plocha, parc. č. 782, ost. plocha, vše v k.
ú. Chomutov, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
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b) název: Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 34, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029588
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Wolkerova 34, objekt č. p. 345, na parc. č. 1700, objekt na
parc. č. 1701, pozemky – parc. č. 1700, 1701, zast. plocha, parc. č. 290/8, ost. plocha, – MŠ Mozartova 22,
objekt č. p. 258, na parc. č. 313, pozemky – parc. č. 313, zast. plocha, parc. č. 370/1, 370/5, zahrada, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího
prodeje a prodej, praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, poskytování
závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, příspěvková organizace
sídlo: Dělnická 17 B, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029600
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 349, na parc. č. 326, pozemky – parc. č. 326, zast.
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plocha, parc. č. 593, ost. plocha, parc. č. 594, zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, jak je uvedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, pronájem služebního bytu, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě
zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace
sídlo: Michalské stromořadí 11, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029626
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Michalské stromořadí 11, objekt č. p. 782, na parc. č. 1088,
pozemky – parc. č. 1088, zast. plocha, parc. č. 99/16, ost. plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001,
– MŠ Čajkovského 14 A, objekt č. p. 1233, na parc. č. 1376/3, pozemky – parc. č. 1376/3, zast. plocha, parc.
č. 6/4, zahrada, – MŠ Vojanova 10, objekt č. p. 342, na parc. č. 402, pozemky – parc. č. 402, zast. plocha,
parc. č. 1/3, 696/1, ost. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace
sídlo: Mozartova 6, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029634
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 152, na parc. č. 185, pozemky – parc. č. 185, zast.
plocha, parc. č. 427/3, 427/7, 428/4, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pro-
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nájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace
sídlo: Zeyerova 23, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029642
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 974, na parc. č. 1141, pozemky – parc. č. 1141, zast.
plocha, parc. č. 624/6, ost. plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost a marketing, pronájmy sportovních zařízení, pořádání odborných kursů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za
účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, správa a údržba nemovitostí, poskytování
služeb pro rodinu a domácnost, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace
sídlo: Rooseveltova 101, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 75029651
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, zajišťování pořizování materiálu a služeb souvisejících s hlavním
účelem zřízení organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – MŠ Rooseveltova 101, objekt č. p. 109, na parc. č. 112/5, pozemky – parc. č. 112/5, zast. plocha, parc. č. 408, 422, zahrada, vše v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc, jak je
uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, – MŠ Lužická 7, objekt č. p. 101, na parc. č. 565, objekt na parc. č. 566, pozemky – parc. č. 565, 566, zast. plocha, parc.
č. 350/33, ost. plocha, – vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, jak je uvedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 10001, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na
základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel si vyhradil předchozí písemný souhlas k nabytí nemovitého majetku, při pořízení dopravních
prostředků, ostatního majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 500 000,- Kč,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravovací služby pro třetí osoby, pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, pronájem pozemku, reklamní činnost, pronájmy sportovních zařízení, výchovně vzdělávací činnost v programu
celoživotního vzdělávání, výchovně vzdělávací a zájmová činnost pro děti, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, poskytování závodního stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2009
původní název: Kulturní dům Vltavská
nový název: Kulturní centrum Vltavská, příspěvková organizace
sídlo: Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 00549827
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