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Částka 5

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace k 1.4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1,
Alšovo nábřeží 6
sídlo: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 00 638 749
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
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5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, vydavatelská činnost, polygraﬁcká
výroba, knihařské a kopírovací práce, pronájem jednoho služebního bytu v budově Alšovo nábřeží 6/82, Praha
1, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1,
Betlémská 4/287
sídlo: Betlémská 4/287, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 872 589
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
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– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: kovoobráběčství, kovoobrábění,
truhlářství, projektová činnost ve strojírenství, hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, pronájem dvou
služebních bytů v budově Betlémská 4/287, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17
sídlo: Dušní 17, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 61 388 726
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je i jiné účelové zařízení, které zajišťuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby
pro žáky, popřípadě zaměstnance a další osoby
d) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
e) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
f) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
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– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
h) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
pronájem nebytových prostor, vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem služebního bytu v budově Dušní 17, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku
ch) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
sídlo: Dušní 7, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 837 872
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
e) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
f) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl

stránka 174

Ústřední věstník

Částka 5

organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
h) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem služebního bytu v budově Dušní 7, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku, kopírovací práce, realitní činnost
ch) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola graﬁcká a Střední průmyslová škola graﬁcká, Praha 1,
Hellichova 22
sídlo: Hellichova 22, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 837 783
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
d) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
e) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
f) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
g) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny

Částka 5

Ústřední věstník

stránka 175

– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
h) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Hellichova 22, Praha 1, a v budově Maltézské náměstí 16, Praha 1, na dobu
určitou jednoho roku. vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, opravy a údržba
předmětů kulturní povahy, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, speciální
práce v oblasti konzervátorství a restaurátorství předmětů, které nejsou kulturními památkami, ale jsou uloženy
ve svírkách muzeí, galérií a archívů státních, soukromích a ostatních institucí a předmětů kulturní hodnoty
ch) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
sídlo: Křemencova12, 116 28 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 837 902
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
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– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Křemencova 12, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku, měření, stanovení
vlastností a chování chemických látek, vyjma činností vyloučených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zpracování studií úprav režimu technologických zařízení ve vztahu
k životnímu prostředí, vydavatelství, reprograﬁcké práce, výchovně vzdělávací činnost (školení, kurzy aj.), reklamní činnost, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7
sídlo: Křižovnická 7, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 837 775
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání v konzervatoři. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která zabezpečuje školní
stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož in-
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ventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola dopravní, Praha 1, Masná 10
sídlo: Masná 17, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70 837 899
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlast-
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nímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Masná 18, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku, provozování autoškoly,
opravy silničních vozidel, montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, provádění kontroly, revize a opravy požárních hydrantů, pořádání výchovně vzdělávacích akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici,
vydavatelství a nakladatelství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
sídlo: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
dentiﬁkační číslo: 70 837 911
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích

Částka 5

d)

e)

f)

g)

h)

Ústřední věstník

stránka 179

programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání v konzervatoři. Součástí organizace je školní knihovna, specializovaná knihovna
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření
pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací
do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009
od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl
organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž
základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č., 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude
příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva na
vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Na Rejdišti 1, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku, pořádání odborných
kurzů v oboru
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.

10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
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b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9
sídlo: U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 61 387 002
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pořádání odborný kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, výroba textilního zboží,
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výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových), opravy a údržba předmětů kulturní povahy, specializovaný maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
sídlo: Ječná 30, 121 36 Praha 2
identiﬁkační číslo: 61 385 301
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí
organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
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5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Ječná 30, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Českoslavanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2,
Resslova 5
sídlo: Resslova 5 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 61 386 138
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
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– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Resslova 5, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku, mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná
škola Praha 2, Resslova 8
sídlo: Resslova 8, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 00 638 463
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů

stránka 184

Ústřední věstník

Částka 5

– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Václavská 15, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku, specializovaný maloobchod, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské
činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38
sídlo: Vinohradská 38, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 61 386 774
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví

Částka 5

Ústřední věstník

stránka 185

– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem dvou služebních bytů v budově Vinohradská 38, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku, mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1 .4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, Praha 3,
Hollarovo náměstí 2
sídlo: Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 61 386 871
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona

stránka 186

Ústřední věstník

Částka 5

č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Hollarovo náměstí 12, Praha 3, na dobu určitou jednoho roku, zprostředkovatelská činnosti v oblasti graﬁky, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzům, školení včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
sídlo: Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70 107 050
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
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bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Kubelíkova 37, Praha 3, na dobu určitou jednoho roku, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkování obchodu a služeb, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,
5. května 51
sídlo: 5. května 51, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 00 638 722
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího
odborného vzdělání. Součástí organizace je školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
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nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
hostinská činnost, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, vydavatelská
činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, kosmetické, masérské, rekondiční a regenerační
služby, pronájem dvou služebních bytů v budově 5. května 51, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
sídlo: Branická 41, 147 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 49 626 655
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna. Organizace zajišťuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, vydavatelská činnost,
polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, pronájem a půjčování movitých věci
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní
ochoz 3
sídlo: Družstevní ochoz 3, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 49 624 059
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaře-
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ní pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor, pronájem dvou
služebních bytů v budově Družstevní ochoz 3, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku, organizační zajištění
vzdělávacích akcí akurzů, hostinská činnost, výroba drobných betonových výrobků, pronájem parkovacích
ploch
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350
sídlo: Pacovská 350, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 61 384 569
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání v akreditovaných
programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333
sídlo: Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4
identiﬁkační číslo: 61 385 948
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředi-
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tel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
vzdělávání ve společenskovědních, matematicko-přírodovědních a odborných podnikatelských kurzech pro
veřejnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
sídlo: Preslova 25, 150 21 Praha 5
identiﬁkační číslo: 61 386 855
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c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Preslova 25, Praha 5, na dobu určitou jednoho roku, zpracování dřeva,
výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších
materiálů, zprostředkování obchodu a služeb, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové stránky, příprava a vypracování technických
návrhů, graﬁcké a kresličské práce, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4
sídlo: Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 61 384 534
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení střední vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní
jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Krupkovo náměstí 4, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola
oděvní, Praha 7, Jablonského 3
sídlo: Jablonského 3, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 61 385 891
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
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4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1281
sídlo: Hovorčovická 1281, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 61 388 017
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
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– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5
sídlo: Kollárova 5, 186 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 61 388 548
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
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– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Kollárova 271/5, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová zeměměřičská, Praha 9, Pod Táborem 300
sídlo: Pod Táborem 300, 190 78 Praha 9
identiﬁkační číslo: 61 386 278
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
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– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Pod Táborem 300, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku, organizační
zajištění vzdělávacích akcí, výkon zeměměřičských činností
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
sídlo: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61 385 417
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
domov mládeže a školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
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na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor, výroba audiovizuálních pořadů, kopírovací práce, pořádání vzdělávacích akcí, kovoobráběčství, hostinská činnost, ubytovací služby-ubytovna, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regenereaci a rekondici
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatel: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
sídlo: Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61 385 387
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažením středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
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zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Heroldovy sady 1, Praha 10, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola sociálně právní
sídlo: Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61 385 395
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech vedoucích s dosažení vyššího odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
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2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, pořádání jazykových kurzů, vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, pronájem a půjčování věcí movitých,
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4 .2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola
sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 00 638 765
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je
školní jídelna-výdejna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
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– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Ruská 91, Praha 10, na dobu určitou jednoho roku, pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
32. změnu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
sídlo: Školská 15, 116 72 Praha 1
identiﬁkační číslo: 00 334 227
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Jazyková škola poskytuje jazykové vzdělávání v cizích jazycích,
které může být ukončeno státními jazykovými zkouškami a umožňuje složit státní jazykové zkoušky i bez
předchozího vzdělávání v jazykové škole s právem jazykové zkoušky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
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– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29
sídlo: Belgická 29, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 00 549 185
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní
stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
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– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplná název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Vyšehrad
sídlo: Vratislavova 6, 128 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 60 436 735
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově Vratislavova 6, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Waldorfské lyceum
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 71 219 293
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
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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:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice, Libušská 320/111
sídlo: Libušská 320/111, 142 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 00 639 214
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení střední vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní
zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
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12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
ubytovací služby, zprostředkování obchodu a služeb, řeznictví a uzenářství, hostinská činnost, mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1 .4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola umělecká a řemeslná
sídlo: Nový Zlíchov 1/1063, 150 05 Praha 5
identiﬁkační číslo: 14 891 263
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování
a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlast-
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nímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, obráběčství, povrchové úpravy a sváření kovů, truhlářství, zámečnictví, výroba a opravy čalounických výrobků, mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pronájem služebního bytu v budově Na Výsluní 150/6,
Praha 10-Strašnice, na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola dostihového sportu a jezdectví
sídlo: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 00 069 621
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní
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zkouškou. Součástí organizace je domov mládeže a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování
a závodní stravování
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
ubytovací služby,mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, chov
zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), hostinská činnost, výroba, obchod a služby jinde nezařazené, silniční motorová doprava, kovářství a podkovářství, pronájem tří služebních bytů v budově U Závodiště
325/1, Praha 5-Velká Chuchle, na dobu určitou jednoho roku
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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39. změnu u příspěvkové organizace dnem 1.4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně
sídlo: K Letišti 278, 161 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 00 639 494
c) vymezení hlavního účelu a předmětu: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech
vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
pronájem služebního bytu v budově K Letišti 278, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku, mimoškolní vý-
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chova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, výroba, vývoj, projektování, zkoušky,
instalace, údržba, opravy modiﬁkace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí
a leteckých pozemních zařízení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická 4/1125
sídlo: Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 49 626 141
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel,
kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
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5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225
sídlo: Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 00 639 028
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní
zkouškou.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolávání Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož
inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.
12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek
vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného majetku postupovat podle Zásad pro
nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je
svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2
zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek
bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž
byl organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv,
na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č., 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon učiněn
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) včas uplatňovat právo na náhradu škody a práva
na vydání neoprávněného obohacení vůči odpovědným subjektům
– dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových zařízení
zřízených hlavním městem Prahou a schválené Radou HMP
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4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
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P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

