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MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
název: Pražský ﬁlharmonický sbor
původní sídlo: Národní dům, nám. Míru 9, 120 53 Praha 2
nové sídlo: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 14450577
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
původní název: Základní škola speciální a praktická škola Březejc, Sviny 13
nový název: Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13
sídlo: Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
identiﬁkační číslo: 48897574

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
oznámení opravy
V částce 2/2008 Ústředního věstníku je oznámeno zřízení České rozvojové agentury jako příspěvkové organizace
Ministerstva zahraničních věcí. Správně má být uvedeno, že se jedná o organizační složku státu zřízenou Ministerstvem zahraničních věcí

KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Střední odborné učiliště nábytkářské, Rousínov, Tyršova 16
– Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
sídlo: Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna
identiﬁkační číslo: 49408381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), součástí
organizace je školní jídelna a domov mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská
činnost, ubytovací služby, provozování autoškoly, silniční motorová doprava, zemědělské práce, rekreační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Středisko služeb školám, Kuřim
– Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
sídlo: Hybešova 15, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555980
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
střediska služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Škola v přírodě Nekoř
– LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
sídlo: Lidická 50, 658 12 Brno
identiﬁkační číslo: 00401803
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
střediska volného času
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, hostinská
činnost, příprava a vypracování technických návrhů, graﬁcké a kresličské práce, reklamní činnost, marketing,
mediální zastoupení, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, velkoobchod
a maloobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, činnost podnikatelských, ﬁnančních, organizačních a ekonomických poradců, poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, rekreační
služby, provoz telefonního automatu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2009
– Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1
– Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Brno
sídlo: Hybešova 15, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70843155
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
pedagogicko-psychologické poradny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků slučované organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: tvorba, tisk, distribuce a prodej
metodických materiálů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
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b) původní název: Základní škola, Brno, Lidická 6a
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a
sídlo: Lidická 6a, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 44993633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy a základního vzdělání, součástí organizace je školní družina
a školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
původní název: Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
nový název: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42
sídlo: Široká 42, 664 91 Ivančice
identiﬁkační číslo: 70840661

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
název: Naděje, příspěvková organizace, sídlo: 793 83 Jindřichov ve Slezsku, identiﬁkační číslo: 00846376
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Naděje, příspěvková organizace, Jindřichov ve Slezsku
– Harmonie, příspěvková organizace, Krnov, Chářovská 785/85
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Harmonie, příspěvková organizace
sídlo: Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem
identiﬁkační číslo: 00846384
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
název: Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3, příspěvková organizace, sídlo: Fráni
Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, identiﬁkační číslo: 65497902
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Domov mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3
– Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
sídlo: Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: 00602001

Částka 6

Ústřední věstník

stránka 5

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2009
název: Domov Vesna, příspěvková organizace, sídlo: 735 11 Orlová, identiﬁkační číslo: 00847411
6. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2009
název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
původní sídlo: Čajkovského 2217, 734 01 Karviná-Mizerov
nové sídlo: Majakovského 2217/9, 734 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 68899092
7. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek
nové sídlo: Na Hrázi 2126, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 68334222
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
původní název: Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
nový název: Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
sídlo: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 00601632
9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
původní název: Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace
nový název: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
identiﬁkační číslo: 18054455
10. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, sídlo: 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
identiﬁkační číslo: 00845183
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka
– Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 13644327
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
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12. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace, sídlo: 739 61 Třinec-Kanada, identiﬁkační číslo: 00846660
13. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Střední škola, Třinec-Kanada
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
sídlo: Školní 416, 739 91 Jablunkov
identiﬁkační číslo: 00100340
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
14. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace, sídlo: 702 00 Ostrava, identiﬁkační číslo:
00535397
15. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Střední škola obchodní, Ostrava
– Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 00575933
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
16. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428, příspěvková organizace, sídlo: Svobody
428, 793 12 Horní Benešov, identiﬁkační číslo: 60802464
17. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428
– Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace
sídlo: 793 15 Lichnov 253
identiﬁkační číslo: 852732
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

KRAJ PLZEŇSKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969
– Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995
sídlo: Petra Jilemnického 1995, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 70842523
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně, Most, J. E. Purkyně 272
– Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most, Zd. Fibicha 2778
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
sídlo: Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, kopírovací práce, realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poskytování služeb osobního charakteru, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
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MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) původní název: Dům umění města Brna
nový název: Dům umění města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00101486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání majetku na dobu kratší než 30 dnů,
– uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu minimálně 30 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Špilberk 1, 662 24 Brno
identiﬁkační číslo: 00101427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: vstupování do profesních sdružení za účelem rozvoje a koordinace odborné činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– příjmy z pronájmů dle písm. j), l), m) jsou příjmem muzea, příjmy z ostatních dispozic s majetkem zřizovatele jsou příjmy zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková organizace
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sídlo: Kraví Hora 2, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00101443
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání majetku na dobu kratší než 30 dnů,
– uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu minimálně 30 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
sídlo: Kobližná 4, 601 50 Brno
identiﬁkační číslo: 00101494
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání majetku na dobu kratší než 30 dnů,
– uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu minimálně 30 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, výroba, obchod a služby jinde nezařazené
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 16, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00101397
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání majetku na dobu kratší než 30 dnů,
– uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu minimálně 30 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 11, 657 70 Brno
identiﬁkační číslo: 00094820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků uvedených ve ﬁnančním plánu organizace a v rámci ﬁnančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu, jiné investice je organizace oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat pouze krátkodobé dohody o užívání majetku na dobu kratší než 30 dnů,
– uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu minimálně 30 dnů, avšak nepřesahující dobu 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Loutkové divadlo Radost, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 32, 602 00 Brno-Zábrdovice
identiﬁkační číslo: 00489123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, zpracování
dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, ubytovací služby,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, pronájem služebního bytu a ubytovacích jednotek
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
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b) název: Filharmonie Brno, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00094897
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak,
– pronajímání technického zařízení sloužící k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
sídlo: Zelný trh 294/9, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00400921
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
sídlo: Radnická 4-10, 658 78 Brno
identiﬁkační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: o silniční a motorovou dopravu osobní příležitostnou provozovanou autobusem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost, marketing,
mediální zastoupení, provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, realitní
činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, poskytování technických služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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MĚSTO BRNO – MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KRÁLOVO POLE
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, sídlo: Staňkova 14, 612 00 Brno, identiﬁkační číslo: beze změny
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
– Základní škola, Brno, Staňkova 14
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno – městská část Brno-Královo Pole
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
sídlo: Staňkova 14, 638 00 Brno
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2009
název: Waldorfská mateřská škola, Brno, Božetěchova 15, sídlo: Božetěchova 15, 612 00 Brno, identiﬁkační
číslo: beze změny

MĚSTO BRNO – MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Mateřská škola Brno, Nejedlého 13, příspěvková organizace
– Základní škola Brno, Blažkova 9
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno – městská část Brno-sever
b) název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9
sídlo: Blažkova 9, 638 00 Brno
identiﬁkační číslo: 49466631
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: Městské lesy Dvora Králové nad Labem, sídlo: Raisova 2824, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
identiﬁkační číslo: 195162
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MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Sociální služby Jablonec nad Nisou, pod názvem Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, Jablonec nad
Nisou, Mšeno nad Nisou, Palackého 4424
– Spolkový dům Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Spolkový dům Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo: Emilie Floriánové 8. 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 27277186
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb a koordinace
aktivit neziskových organizací převážně se sociálním zaměřením v budovách a prostorách Spolkového domu
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a to vše v souladu s platnou legislativou České republiky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci v termínech dle zákona o účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– nabývání movitého majetku v jednotlivých případech do částky 40 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele, nad
uvedenou částku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku jen se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 30 dnů, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší než 30 dnů,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, pořádání
kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k zábavě, psychologické poradenství a diagnostika,
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, zprostředkování obchodu a služeb, kopírovací
práce, poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské povahy, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí, mimoškolní výchova a vzdělávání
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Sociální služby Jablonec nad Nisou
– Spolkový dům Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 8
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
b) název: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 4424, 466 04 Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou
identiﬁkační číslo: 43256503
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb fyzickým
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osobám v nepříznivé sociální situaci, zajišťování koordinace aktivit neziskových organizací převážně se sociálním a zdravotním zaměřením včetně související projektové činnosti, pečovatelská služba, poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci v termínech dle zákona o účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– nabývání movitého majetku v jednotlivých případech do částky 40 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele, nad
uvedenou částku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku jen se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 30 dnů, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší než 30 dnů,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného
zřizovatelem,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poradenská, konzultační, informační, metodická a servisní činnost nad rámec hlavní činnosti, pořádání odborných kursů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, hostinská činnost, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k zábavě, kopírovací práce, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí, mimoškolní výchova a vzdělávání, doprava osob, další činnosti navazující na hlavní účel organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO KARVINÁ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2009
název: Základní škola Karviná-Ráj, Prameny 838, sídlo: Prameny 838, 734 01 Karviná-Ráj, identiﬁkační číslo:
beze změny
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2009
název: Mateřská škola Karviná-Ráj, Dačického 588, sídlo: Dačického 588, 734 01 Karviná-Ráj, identiﬁkační
číslo: beze změny
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Karviná
zařazení do okresu: Karviná
b) název: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Prameny 838/10, 734 01 Karviná-Ráj
identiﬁkační číslo: 72035480
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělávání, předškolního vzdělávání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
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vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí organizace je odloučené pracoviště na adrese: Dačického 588/1, Karviná-Ráj, školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 46 389 183,50 Kč, movitý majetek v hodnotě
10 980 322,43 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– samostatně evidovat příjmy ze svěřeného majetku, a to včetně výdajů v souladu se zákonem č. 586/1992
Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zajišťování v rámci využití kapacity; stravování pro cizí strávníky včetně ziskové přirážky a stravování pro staré a těžce postižené občany města
bez ziskové přirážky, pronájem nebytových prostor, výpůjčka nebytových prostor, provozování kurzovní činnosti pro veřejnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO LITVÍNOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589
sídlo: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 00832537
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 59 572 354,- Kč, movitý majetek v hodnotě 10 636 344,19 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059
sídlo: Ruská 2059, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 47326531
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 114 957 610,- Kč, movitý majetek v hodnotě 16 152 181,07 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160
sídlo: Přátelství 160, 435 42 Litvínov-Janov
identiﬁkační číslo: 00832502
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 70 379 522,- Kč, movitý majetek v hodnotě 12 348 916,46 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220
sídlo: Mládežnická 220, 435 42 Litvínov-Hamr
identiﬁkační číslo: 47324287
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 31 578 459,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 072 946,55 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
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– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991
sídlo: Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 47324295
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 35 585 365,- Kč, movitý majetek v hodnotě 6 984 788,23 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006
Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
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b) název: Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov,
Ukrajinská 379
sídlo: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 00832375
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 65 309 494,- Kč, movitý majetek v hodnotě 24 093 218,07 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5t včetně, silniční motorová doprava – vnitrostátní
příležitostná osobní, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, zabezpečení
veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Základní umělecká škola Litvínov-Chudeřín, Horská 296
sídlo: Horská 296, 436 03 Litvínov-Chudeřín
identiﬁkační číslo: 00832430
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 089 432,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 934 001,48 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provozování
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a odborných akcí, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614
sídlo: Gorkého 1614, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 70947694
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 11 884 000,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 433 376,54 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, zabezpečení veřejné služby dle
§ 18a zákona č. 111/2006 Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Litvínov
zařazení do okresu: Most
b) název: Městská knihovna Litvínov, se sídlem Litvínov, Soukenická 982
sídlo: Soukenická 982, 436 01 Litvínov
identiﬁkační číslo: 70226369
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 275 781,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 273 533,36 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, tento
souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaných zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– povinnost pojistit majetek,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO LOUNY
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
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sídlo: Fügnerova 1668, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 60275847
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 3 562 773,- Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání veškerých oběžných aktiv pořízených v běžném roce,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku mimo nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu, případně investiční dotace investičního fondu, včetně úpravy rozpisu
v běžném roce schválených zřizovatelem
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor
v areálu MPS a DS, poradenství pro seniory, praní a mandlování prádla, úklid, rozvoz obědů občanům bez zavedené pečovatelské služby, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

2. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2009
původní název: Domov důchodců Louny
nový název: Domov pro seniory U Pramene Louny
původní sídlo: Palackého 2502, 440 01 Louny
nové sídlo: Rakovnická 2502, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49123688

MĚSTO MIROŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Mirošov
zařazení do okresu: Rokycany
b) název: Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace
sídlo: Školní 74, 338 43 Mirošov
identiﬁkační číslo: 70995656
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 8 080 944,41 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 10 000 Kč v jednotlivých případech s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele,
– nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 10 000 Kč v jednotlivých případech s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vyřazování, likvidace a prodej movitého majetku s předchozím souhlasem zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou inventarizaci dle pokynů zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajištění provozu příspěvkové organizace,
– vzdát se práva a prominutí pohledávky se souhlasem zřizovatele,
– pronájem nemovitého majetku na dobu 3 dnů bez souhlasu zřizovatele, v ostatních případech pouze s písemným souhlasem zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2009
– Základní škola Olomouc, Čapkovského 11
– Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Olomouc
b) název: Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
sídlo: Heyrovského 33, 772 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO OPAVA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Mateřská škola Opava, Mostní, příspěvková organizace, sídlo: Mostní 68, 747 05 Opava, identiﬁkační
číslo: 70999767
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
název: Mateřská škola Opava, Sadová, příspěvková organizace, sídlo: Sadová 51/272, 746 01 Opava, identiﬁkační číslo: 70999813
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Mateřská škola Opava, Mostní 68
– Mateřská škola Opava, Sadová 51/272
– Mateřská škola Opava, Neumannova 5/110
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Mateřská škola Opava, Neumannova, příspěvková organizace
sídlo: Neumannova 5/110, 747 07 Opava
identiﬁkační číslo: 70999953
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
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MĚSTO OSTROV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Dům kultury Ostrov
sídlo: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 00520136
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování kulturních a vzdělávacích služeb občanům a návštěvníkům města, činnost informačních služeb a služeb v cestovním ruchu, vydávání kulturního přehledu, případně jiných periodik
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Městský dům dětí a mládeže Ostrov
sídlo: Školní 231, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 47700009
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, nákladní mezinárodní, vnitrostátní příležitostná osobní a mezinárodní
příležitostná osobní, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
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b) název: Městská knihovna Ostrov
sídlo: Lidická 1036, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 70926620
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: shromažďování, evidování a ochraňování univerzálního knihovního fondu v klasické i elektronické formě za účelem jeho dalšího zpřístupňování veřejnosti, poskytování veřejné knihovnické a informační
služby a vzdělávací činnosti způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu, rozsah činností je vymezen
knihovním zákonem v platném znění, vedení kroniky města a správa městského archivu a archivu kroniky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Ostrov
sídlo: Halasova 765, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753461
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Ostrov
sídlo: Krušnohorská 766, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753509
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Ostrov
sídlo: Masarykova 1195, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753495
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Ostrov
sídlo: Palackého 1045, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753533
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
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– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov
sídlo: Myslbekova 996, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753363
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Ostrov
sídlo: Májová 997, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753371
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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10. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Ostrov
sídlo: Masarykova 1289, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753347
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Ostrov
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní umělecká škola Ostrov
sídlo: Masarykova 717, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 49753606
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
– organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
– organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně
peněžních prostředků z Národního fondu a ze zahraničí,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru,
– organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijmout peněžitý dar účelově
neurčený až do výše 40 000 Kč s povinností písemně informovat zřizovatele o jeho převzetí
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2009
název: Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186, sídlo: Fingerova 2186, 158 00 Praha 5-Nové Butovice, identiﬁkační číslo: 70101060
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2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186
– Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Chlupova 1800
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: městská část Praha 13
b) název: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186
sídlo: Fingerova 2186, 158 00 Praha 5-Nové Butovice
identiﬁkační číslo: 61385620
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění základního vzdělání dle zákona č.
561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2008 Sb., o základním vzdělávání, a dalších souvisejících předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 17 844 472,19 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
3. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
původní název: Místní dům dětí a mládeže Stodůlky
nový název: Dům dětí a mládeže Stodůlky
původní sídlo: Bronzová 2572, 155 00 Praha 5-Stodůlky
nové sídlo: Chlupova 1800, 155 00 Praha 5-Stodůlky
identiﬁkační číslo: 00638811

MĚSTO PROSTĚJOV
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: DUHA Kulturní klub u hradeb v Prostějově, Školní 4, sídlo: Školní 4, 797 42 Prostějov, identiﬁkační
číslo: 00402354
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2009
název: Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, sídlo: Rejskova tř. 4, 796 01 Prostějov, identiﬁkační číslo: 62859030
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2009
– Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4
– Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Prostějov
b) název: Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
sídlo: Palackého tř. 14, 796 01 Prostějov
identiﬁkační číslo: 47922486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2009 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2009
– Odloučené pracoviště Prostějov, Hanačka 3 (patřící k ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4)
– Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: město Prostějov
b) název: Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34, příspěvková organizace
sídlo: Partyzánská 34, 796 01 Prostějov
identiﬁkační číslo: 47922427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO ŠLAPANICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Šlapanice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Hvězdička, Šlapanice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51 Šlapanice
identiﬁkační číslo: 75023946
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 7 822 603,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 197 556,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Šlapanice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Zahrádka, Šlapanice, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 1444/8, 664 51 Šlapanice
identiﬁkační číslo: 75023954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 26 373 267,20 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 733 274,97 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Šlapanice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola, Šlapanice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice
identiﬁkační číslo: 75023920
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 51 692 806,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 14 604 076,56 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO TŘINEC
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10
– Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Koperníkova 696
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
b) název: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková
organizace
sídlo: Nádražní 10, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: 70983721
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou
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MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
oznamuje
Město Velká Bíteš oznamuje dle § 39b odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 18/29/09/ZM ze dne 15. 6. 2009
a usnesení č. 13-19/32/09/ZM ze dne 21. 9. 2009, kterým se schvalují zřizovací listiny příspěvkových organizací města
Velká Bíteš, že všechny příspěvkové organizace zřízené městem Velká Bíteš mohou nabývat nemovitý majetek do
vlastnictví zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem

MĚSTO VOLYNĚ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Volyně
zařazení do okresu: Strakonice
b) název: Základní škola Volyně
sídlo: Školní 300, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 70932549
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Volyně
zařazení do okresu: Strakonice
b) název: Mateřská škola Volyně
sídlo: Pod Malsičkou 598, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 70992801
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Volyně
zařazení do okresu: Strakonice
b) název: Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
sídlo: Školní 744, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 00072206
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g)okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h)vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2009
název: Základní škola Zlín-Želechovice, 4. května 336, příspěvková organizace, sídlo: 4. května 336, 763 11
Zlín -Želechovice, identiﬁkační číslo: 00839337
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2009
název: Mateřská škola Zlín, Podřevnická 405, příspěvková organizace, sídlo: Podřevnická 405, 763 11
Zlín -Želechovice nad Dřevnicí, identiﬁkační číslo: 71006991

OBEC LAČNOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lačnov
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Lačnov, příspěvková organizace
sídlo: Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč
identiﬁkační číslo: 70985359
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 96, na st. parc.č. 35/3, pozemky – st.parc.č. 88/1,
88/2, 88/3, zast. plocha, vše zapsáno na LV č. 10001, vše v obci a k. ú. Lačnov
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného dlouhodobého majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, lektorská činnost zaměstnanců ZŠ, pronájem
tělocvičny ZŠ, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lačnov
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Lačnov, příspěvková organizace
sídlo: Lačnov 22, 756 12 Horní Lideč
identiﬁkační číslo: 70985341
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 22, na st. parc.č. 429, pozemek – st. parc. č. 571,
zast. plocha, vše zapsáno na LV č. 10001, vše v obci a k. ú. Lačnov
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného dlouhodobého majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, lektorská činnost zaměstnanců MŠ, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC LESKOVEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Leskovec
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Leskovec, příspěvková organizace
sídlo: 756 11 Leskovec 93
identiﬁkační číslo: 70983798
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní družina a školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 855 232,90 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného dlouhodobého majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC LOM U TACHOVA
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2009
název: Základní škola Lom u Tachova, příspěvková organizace, sídlo: Lom u Tachova 35, 347 01 Tachov, identiﬁkační číslo: 75005883
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OBEC LUŽNÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lužná
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Lužná, příspěvková organizace
sídlo: 756 11 Lužná 252
identiﬁkační číslo: 70986193
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování
stravování svým zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – část budovy čp. 252, na st. parc.č. 565, pozemek – parc.č.
2186/15, vše zapsáno u Katastrálního úřadu ve Vsetíně na LV 10001 pro obec v k. ú. Lužec
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pravidelné stanovené revize,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného dlouhodobého majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC MĚNÍK
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2006
původní název: Základní škola, Měník, okres Hradec Králové
nový název: Základní škola a Mateřská škola Měník
sídlo: 503 64 Měník 16
identiﬁkační číslo: beze změny

OBEC MILIČÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Miličín
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Miličín, okres Benešov
sídlo: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
identiﬁkační číslo: 71006648
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 198 169,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 118 846,58 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 22. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Moravský Žižkov
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace
sídlo: Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov
identiﬁkační číslo: 72039931
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování provozování a technické správy
majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Moravský Žižkov, provozování a správa přečerpávací stanice
a odvádění odpadních vod, správa dodávky pitné vody
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pojistit majetek,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby,
jde-li o ohrožení životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu,
v ostatních případech jen se souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 22. 7. 2009 na dobu neurčitou

OBEC OLBRAMOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Olbramovice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a mateřská škola Olbramovice
sídlo: Olbramovice 4, 259 01 Votice
identiﬁkační číslo: 71001174
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně do částky 40 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele, nad uvedenou
částku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele vždy pro jeden právní úkon
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC SVOJŠÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Svojšín
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace
sídlo: Svojšín 35, 349 01 Stříbro
identiﬁkační číslo: 70993190
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně v jednotlivém případě do částky 30 000,- Kč pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výuka jazyků, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ÚSTÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ústí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Ústí, příspěvková organizace
sídlo: Ústí 76, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 70983771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – prostory užívané MŠ v budově čp. 76, pozemky – st. parc.
č. 147, zast. plocha, parc.č. 8/2, 9/2, zahrada, parc.č. 37, 36/2, nádvoří, vše zapsáno na LV 10001 v k. ú. Ústí
u Vsetína
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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–
–
–
–
–

hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
pravidelné stanovené revize,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
vyřazování a prodej drobného dlouhodobého majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC VALAŠSKÁ POLANKA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Valašská Polanka
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Valašská Polanka, příspěvková organizace
sídlo: 756 11 Valašská Polanka 301
identiﬁkační číslo: 45211515
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 301, na st. parc.č. 579/1, pozemek – st. parc.
č. 579/1, zast. plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 10001, budova čp. 366, na st. parc.č. 579/2, pozemek – st.
parc.č. 579/2, zast. plocha, zapsaný na LV č. 833, vše v obci a k. ú. Valašská Polanka
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, lektorská činnost zaměstnanců ZŠ, pronájem tělocvičny a sportovního areálu ZŠ, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské
a kopírovací práce, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Valašská Polanka
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašská Polanka, příspěvková organizace
sídlo: 756 11 Valašská Polanka 81
identiﬁkační číslo: 70991014
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 81, na st. parc.č. 50, pozemky – st. parc.č. 50, zast.
plocha a nádvoří, parc.č. 67/1, zahrada, parc.č. 67/2, zahrada, parc.č. 66, zahrada, vše v obci a k. ú. Valašská
Polanka

Částka 6

Ústřední věstník

stránka 39

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem, kopírovací služby, půjčování sportovních potřeb, organizování veřejných akcí kulturně-sportovního charakteru
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou

OBEC VELKÝ TÝNEC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velký Týnec
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Velký Týnec
sídlo: Zámecká 422, 783 72 Velký Týnec
identiﬁkační číslo: 73184926
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání veškerých oběžných aktiv a drobného dlouhodobého majetku pořízených v běžném roce, na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání dlouhodobého majetku mimo nemovitý majetek,
– přijetí daru do hodnoty 40 000 Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené,
– dary účelově určené – MŠ předkládá soupis přislíbených darů k vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 8. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velký Týnec
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Milady Petřkové
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání veškerých oběžných aktiv a drobného dlouhodobého majetku pořízených v běžném roce, na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání dlouhodobého majetku mimo nemovitý majetek,
– přijetí daru do hodnoty 40 000 Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené,
– dary účelově určené – ZŠ předkládá soupis přislíbených darů k vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 24. 11. 1992 na dobu neurčitou
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OBEC VCHYNICE
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
původní název: Mateřská škola se školní jídelnou Vchynice 100
nový název: Mateřská škola Vchynice
sídlo: Vchynice 100, 410 02 Lovosice
identiﬁkační číslo: 72745436

OBEC VYSKYTNÁ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2009
– Mateřská škola Vyskytná
– Základní škola Vyskytná
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: obec Vyskytná
b) název: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: 394 05 Vyskytná 151
identiﬁkační číslo: 70989192
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní družina, školní jídelna a školní jídelna-výdejna, zajišťování závodního stravování svým zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– majetek nesmí být dále najímán a dán do výpůjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise obce,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výuka jazyků,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání dětských
rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí, specializovaný maloobchod, realitní činnost, pořádání kulturních
produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou

OBEC ŽABEŇ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: obec Žabeň
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola Žabeň
sídlo: Žabeň 150, 739 25 Sviadnov
identiﬁkační číslo: 73184217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: základní vzdělání, předškolní výchova,
součástí organizace je školní jídelna, zajišťování stravování svým zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 293 166,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 702 300,- Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– provádět likvidaci neupotřebitelného a přebytečného movitého majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Želechovice nad Dřevnicí
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace
sídlo: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
identiﬁkační číslo: 72038519
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání, součástí
organizace je školní družina a školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2009 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Želechovice nad Dřevnicí
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace
sídlo: Podřevnická 405, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
identiﬁkační číslo: 72038501
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolní výchovy, součástí
organizace je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:

stránka 42

Ústřední věstník

Částka 6

– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2009 na dobu neurčitou
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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 500 Kč.
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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

