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Ústřední věstník

Částka 6

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu – u organizační složky státu dnem 26. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
sídlo: Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: organizační složka zabezpečuje odbornou a praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v České
republice, zajišťuje odbornou, metodickou, monitorovací, dokumentační, informační, znaleckou a osvětovou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a prostřednictvím správ chráněných krajinných oblastí, které jsou regionálními pracovišti organizační složky (dále jen „správy CHKO“), zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody
a krajiny, v rozsahu a v územních obvodech stanovených zákonem3.
Předmět činnosti:
– vytváření, získávání, zpracování, správa, interpretace, zpřístupňování a poskytování dat a dokumentace na
úseku ochrany přírody a krajiny na národní i mezinárodní úrovni. Vedení specializovaného archivu4 ochrany
přírody a krajiny včetně Ústředního seznamu ochrany přírody5 (ÚSOP) a Jednotné evidence speleologických
objektů6 (JESO); tvorba a provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako jednotného informačního systému s celostátní působností7, zajišťování jeho věcné návaznosti na požadavky Evropské komise;
vedení základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, vedení evidence osvědčení,
– zajišťování odborných činností v ochraně přírody a krajiny, tj. zejména provádění potřebných sledování, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek,
metodických materiálů a znaleckých posudků v oboru ochrany přírody a krajiny, ekonomiky, ochrany půd
a regulace obchodu s ohroženými druhy; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených opatření pro evropsky
významné lokality a návrhy souborů doporučených opatření pro ptačí oblasti na území České republiky;
zajišťování zpracování návrhů péče a jejich realizace o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace,
národní přírodní památky a jejich ochranná pásma, o přírodní rezervace a přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území na pozemcích určených pro účely obrany státu na území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, mimo území Chráněné krajinné oblastí Šumava
a mimo území vojenských újezdů,
– zajišťování výkonu státní správy prostřednictvím správ CHKO, které jsou regionálními pracovišti organizační
složky, v rozsahu a v územních obvodech stanovených zákonem3,
– poskytování náhrad na ztížení zemědělské nebo lesní hospodaření podle zákona8 na území České republiky,
mimo územní působnost správ národních parků,
– zajišťování zpracování, koordinace a realizace záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin
a živočichů a průběžné vyhodnocování jejich plnění,
– zpracovávání návrhů na vymezení a dokumentace nadregionálního územního systému ekologické stability
a zajišťování jeho aktualizace,
– odborná a metodická koordinace tvorby soustavy Natura 2000, vedení Standard Data Form Natura 2000,
– koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České
republice a vypracovávání hodnotících zpráv dle požadavků Evropské komise9; koordinace a zajišťování sledování stavu a inventarizací druhů, biotopů, složek ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění
půdního monitoringu, koordinace a zajišťování sledování stavu zvláště chráněných území a území soustavy
Natura 2000 na celém území České republiky,
– výkon funkce národního vědeckého orgánu Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně ži3

Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5

Vyhl. č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území.

6

Vyhl. č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní.

7

Zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8

§ 58 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

9

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
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jících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně CITES10); plnění funkce národního koordinátora Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti a zajišťování ostatní mezinárodní spolupráce v ochraně
přírody a krajiny,
spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s ostatními
resortními a výzkumnými a vědeckými pracovišti,
odborná, metodická, vzdělávací, výchovná, osvětová a informační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
včetně vydávání a prodeje knih, periodik a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny,
zajišťování administrace dotačních programů v oblasti přírody a krajiny včetně kontroly a monitoringu,
nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v souvislosti s předmětem činnosti organizace; zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích dle zvláštního
právního předpisu11.
MĚSTO PRAHA
oznamuje

1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Domov pro seniory „Slunečnice“, sídlo: Na hranicích 674, 181 00 Praha 8, identiﬁkační číslo: 70875642
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže Praha 12-Modřany, Herrmannova 2016/24, příspěvková organizace
sídlo: Herrmannova 2016/24, 140 00 Praha 4
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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 3348, Urbánkova, na parc. č. 4635/65, budova A+C
č. p. 2016, Herrmannova, na parc. č. 1653/6, budova B, bez č.p., na parc. č. 1653/7, vše v k. ú. Modřany,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), hřiště Urbánkova, na parc. č. 4635/64, horolezecká stěna, na parc.
č. 1653/10, hřiště Urbánkova, na parc. č. 4635/64, hřiště na pláž volejbal, na parc. č. 1653/15, kolečková dráha (podjezd), na parc. č. 1653/6, kolečková dráha, na parc. č. 1653/12, oplocení objektu, na parc. č. 1653/12,
1653/9, univerzální sportoviště, na parc. č. 1653/13, parkoviště Herrmannova (2 stání), na parc. č. 1651/37,
venkovní přístřešky, na parc. č. 1653/1, terénní úpravy a zpevněné plochy, na parc. č. 1653/1, 1653/10,
1653/11, 1653/14, vše v k. ú. Modřany,
– pozemky, parc. č. 1651/37, ost. plocha, parc. č. 1653/1, ost. plocha, parc. č. 1653/6, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1653/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1653/10, ost. plocha-zeleň, parc. č. 1653/11, ost. plochazeleň, parc. č. 1653/12, sportoviště, parc. č. 1653/13, sportoviště, parc. č. 1653/14, ost. plocha-zeleň, parc.
č. 1653/15, sportoviště, parc. č. 4635/64, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4635/65, ost. plocha-zeleň, vše
v k. ú. Modřany, movitý majetek v hodnotě – podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2008
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 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294, příspěvková organizace
sídlo: Zelený pruh 1294, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
10

Zák. č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých dalších zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

11

Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1294 Zelený pruh, na parc. č. 501/2, budova bez
č.p./če., na parc. č. 552/1, 552/3, budova bez č.p./če., na parc. č. 552/2, budova bez č.p./če. (garáž), (ve 2 kat.
územích a na dvou parc.), parc. č. 501/34, v k. ú. Krč, a parc. č. 1168/5, v k. ú. Braník,
– stavby, hřiště, na parc. č. 501/45, tenisový kurt, na parc. č. 501/46, budova bez č.p./če. (garáž), na parc.
č. 501/35, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/36, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/37,
budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/38, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/39, budova bez
č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/40, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/41, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/42, budova bez č.p./če. (garáž), na parc. č. 501/43, vše v k. ú. Krč,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), areál Zelený pruh, stavba dílen, na parc. č. 501/1, vodovodní přípojka, kanalizace areálu, kanalizační stoka, přípojky, topný kanál, přípojky, kabelový napáječ 22 KV, cvičná
plocha (zedníci), terénní a sadové úpravy, komunikace-obslužná, stavba-dvůr dílen, terénní a sadové úpravy,
stavba parkoviště, na parc. č. 501/1, stavba hřiště, na parc. č. 501/45, stavba hřiště-tenisový kurs, na parc.
č. 501/46, čistící stanice, bazén, nákladní výtah, na parc. č. 552/1, vše v k. ú. Krč,
– pozemky, parc. č. 552/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 552/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 552/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 501/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 501/1, sportoviště, parc. č. 501/5, 501/6, 501/7,
501/8, 501/9, 501/10, 501/11, 501/12, 501/13, 501/14, 501/15, 501/16, 501/17, 501/18, 501/19, 501/20,
501/21, 501/22, 501/23, 501/24, 501/25, 501/26, 501/27, 501/28, 501/29, 501/30, 501/31, 501/32, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 513, zahrada, parc. č. 501/34, 501/35, 501/36, 501/37, 501/38, 501/39, 501/40, 501/41,
501/42, 501/43, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 501/44, ost. plocha, parc. č. 501/45, 501/46, sportoviště, vše
v k. ú. Krč,
parc. č. 1168/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1168/2, zahrada, parc. č. 2711/2, ost. plocha, parc. č. 2711/3,
2711/4, 2711/5, 2711/12, 2711/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2711/17, 2711/18, 2713, 2714, 2725/3,
ost. plocha, vše v k. ú. Braník,
– budova č. p. 1233 Vrbova, na parc. č. 2711/3, budova bez č.p./če., na parc. č. 2711/4, budova bez č.p./če., na
parc. č. 2711/5, budova bez č.p./če., na parc. č. 2711/12, budova bez č.p./če., na parc. č. 2711/13 vše v k. ú.
Braník,
– (stavby nezapsané v katastru nemovitostí), areál Vrbova, přípojky-plynovod, topný kanál, odvodnění areálu, oplocení areálu, komunikace vnitroareálová, komunikace-ul. Vostrého, vodovod areálový, kanalizace
areálová, rozvaděč-r.d. RS, na parc. č. 2711/3, vše v k. ú. Braník, movitý majetek v hodnotě – podle stavu
inventarizace ke dni 30. 6. 2009
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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, ubytovací služby, čištění textilu a oděvů, pronájem služebního bytu Vrbova 1233, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku, pronájem služebního bytu v budově
Zelený pruh 1294, Praha 4-Krč, na dobu určitou jednoho roku, pořádání odborných kursů, rekvaliﬁkací, školení
a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti, provoz bazénu, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, příspěvková organizace
sídlo: Hrachovec 210, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 70920702
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Podlesí 234, příspěvková organizace
sídlo: Podlesí 234, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 70920711
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Krhová 445, příspěvková organizace
sídlo: Krhová 445, 756 63 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 47863871
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768, příspěvková organizace
sídlo: Janáčkova 768, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 47863773
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
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b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Kraiczova 362, příspěvková organizace
sídlo: Kraiczova 362, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 47863757
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, příspěvková organizace
sídlo: J. K. Tyla 419, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 47863765
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Seifertova 160, příspěvková organizace
sídlo: Seifertova 160, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 47863781
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Štěpánov 658, příspěvková organizace
sídlo: Štěpánov 658, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 45211469
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Poličná 276, příspěvková organizace
sídlo: Poličná 276, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 48773905
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínova 376, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 45211353
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, příspěvková organizace
sídlo: Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 45211345
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
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b) název: Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00851779
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00851761
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, příspěvková organizace
sídlo: Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 45211451
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 75046440
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 30. 6. 2001 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Plavecká škola Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: ul. 40. pluku 1351, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 75153599
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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. 1. 2009 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 00368946
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 90, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 64123421
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
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b) název: Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 62334204
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Valašské Meziříčí
zařazení do okresu: Vsetín
b) název: Centrum pro lidi se zdravotním postižením Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Zd. Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí
identiﬁkační číslo: 69211639
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: k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO VLAŠIM
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola, Vlašim, Sídliště 968, příspěvková organizace
sídlo: Sídliště 968, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 47082917
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání, zabezpečení všestranné výchovy, součástí ZŠ je školní družina
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 43 088 014,17 Kč, movitý majetek v hodnotě 16 745,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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 učeben, pronájem velké a malé tělocvičny, pronájem sportovního hřiště, pořádání
výstav žákovských výtvarných prací, žákovských rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Školní jídelna, Vlašim, Sídliště 968, příspěvková organizace
sídlo: Sídliště 968, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 63822199
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení, zajišťování závodního stravování zaměstnanců a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu
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 900 770,10 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 807 312,47 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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: prodej obědů a zbytků obědů, pronájem prostor školní jídelny, zajištění stravování při objednaných akcích, výroba a prodej výrobků studené i teplé kuchyně a cukrářské kuchyně, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
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b) název: Základní škola, Vlašim, Vorlina 1500, příspěvková organizace
sídlo: U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 70130426
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání, zabezpečení všestranné výchovy, součástí ZŠ je školní družina
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 32 978 695,58 Kč, movitý majetek v hodnotě 289 136,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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 učeben, pronájem velké a malé tělocvičny, pronájem sportovního hřiště, pořádání
výstav žákovských výtvarných prací, žákovských rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Školní jídelna, Vlašim, Vorlina 1500, příspěvková organizace
sídlo: U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 63822172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení, zajišťování závodního stravování zaměstnanců a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu
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 6 727 311,10 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 125 027,11 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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–
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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: prodej obědů a zbytků obědů, provozování kiosku ve školní jídelně, pronájem prostor školní
jídelny, zajištění stravování při objednaných akcích, výroba a prodej výrobků studené i teplé kuchyně a cukrářské kuchyně, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, příspěvková organizace
sídlo: Velíšská 966, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 70944784
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení všestranné výchovy, poskytování sociálně
pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování
závodního stravování zaměstnanců a dalším osobám za úplatu
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 13 248 180,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 601 511,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provozování sauny a využití sauny pro rodičovskou i jinou veřejnost za úplatu při dodržení hygienických a bezpečnostních norem, pronájem učeben, pořádání výstav dětských výtvarných prací, dětských
rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
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6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Kolonka, Vlašim, Ke Spravedlnosti 943, příspěvková organizace
sídlo: Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 70996954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení všestranné výchovy, poskytování sociálně
pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování
závodního stravování zaměstnanců a dalším osobám za úplatu
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 11 846 430,23 Kč, movitý majetek v hodnotě 498 338,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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 učeben a ostatních prostor, pronájem sborovny pro zprostředkovatelskou činnost, centrum pro maminky s dětmi-odpolední hry, nabídka prodeje knih rodičům, zprostředkování bazaru pro rodiče,
provozování vývěskové inzerce a poskytování reklamních ploch, pořádání výstav dětských výtvarných prací,
dětských rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola, Vlašim, K Vodárně 1047, příspěvková organizace
sídlo: K vodárně 1047, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 70996946
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení všestranné výchovy, poskytování sociálně
pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování
závodního stravování zaměstnanců a dalším osobám za úplatu
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 5 435 900,87 Kč, movitý majetek v hodnotě 281 401,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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 učeben a ostatních prostor, poskytování služby „Hlídání dětí za úplatu“ – tato činnost
může být provozována pouze v souladu s provozními a hygienickými podmínkami, pořádání výstav dětských
výtvarných prací, dětských rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Sedmikráska, Domašín 217, příspěvková organizace
sídlo: Domašín 217, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 70996938
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání a zabezpečení všestranné výchovy, poskytování sociálně
pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování
závodního stravování zaměstnanců a dalším osobám za úplatu
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 1 569 815,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 414 205,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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: pronájem učeben a ostatních prostor, pořádání výstav dětských výtvarných prací, dětských rukodělných výrobků a jejich prodej, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Městský dům dětí a mládeže, Vlašim, Husovo náměstí 472, příspěvková organizace
sídlo: Husovo náměstí 472, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 49828886
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé
oblasti, středisko volného času se podílí na další péči o nadané děti, žáky a studenty ve spolupráci se školami
a dalšími institucemi při organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků
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 5 211 163,75 Kč, movitý majetek v hodnotě 365 415,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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 prostor městského domu dětí a mládeže, poskytování služeb pro děti, jejich rodiče
a veřejnost (zájezdy, bazary, prodej levných oděvů), výroba a prodej výrobků z produkce zájmových útvarů, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Městská knihovna Vlašim, příspěvková organizace
sídlo: Na Tenise 1566, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 00352667
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 a movitý majetek v hodnotě 3 080 895,- 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Vlašim
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Kulturní dům Blaník, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 22, 258 01 Vlašim
identiﬁkační číslo: 71237615
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí, vzdělávacích akcí, akcí spojených se
zájmovou a uměleckou činností, shromažďování a rozšiřování informací o regionu, zvyšování ekologického
vědomí, vytváření zpracování a distribuce informačních materiálů, rozvoj turistiky v regionu, další aktivity
pro rozvoj města Vlašim a regionu Podblanicka, včetně prezentace na internetu
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 14 978 074,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 716 339,99 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku na dobu delší než 30 dnů jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů 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: výroba a prodej výrobků, obchodní a obdobné činnosti, poskytování prací a služeb, reklamní
a marketingové činnosti, ubytovací služby, vydavatelské a nakladatelské činnosti, činnosti podnikatelských,
ﬁnančních a organizačních ekonomických poradců, nákup a prodej zboží, průvodcovská činnost, poskytování služeb videostudia, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2004 na dobu neurčitou

MĚSTO ŽATEC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 24, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 46764593
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, příspěvková organizace
sídlo: Komenského alej 749, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357421
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, příspěvková organizace
sídlo: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357120
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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
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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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, příspěvková organizace
sídlo: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 60275839
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, příspěvková organizace
sídlo: Jižní 2777, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357332
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1030, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 47786825
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 2903, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357090
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:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, Podměstí 2224, příspěvková organizace
sídlo: Podměstí 2224, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357081
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, Fügnerova 260, příspěvková organizace
sídlo: Fügnerova 260, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357111
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, příspěvková organizace
sídlo: Bratří Čapků 2775, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 60275898
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
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b) název: Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, příspěvková organizace
sídlo: Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 60275880
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1230, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357103
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, příspěvková organizace
sídlo: Fügnerova 2051, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 60275863
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1416, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 60275871
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
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15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městské lesy Žatec, příspěvková organizace
sídlo: Holedeč 50, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 49123840
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Technické služby města Žatec, příspěvková organizace
sídlo: Čeradická 1014, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 00500593
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Kamarád – LORM, příspěvková organizace
sídlo: Zeyerova 859, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 00830437
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 852, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 00830411
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace
sídlo: nám. Svobody 52, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 49123742
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městské divadlo Žatec, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 70201111
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Žatec
zařazení do okresu: Louny
b) název: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, příspěvková organizace
sídlo: Husova 678, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 360805
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: k nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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: dnem vzniku na dobu neurčitou
OBEC ARCHLEBOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Archlebov
zařazení do okresu: Hodonín
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b) název: Základní škola a Mateřská škola Archlebov, příspěvková organizace
sídlo: 696 33 Archlebov 357
identiﬁkační číslo: 70993297
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, školní jídelna, školní jídelna-výdejna a závodní stravování
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 – budova č. p. 352, budova č. p. 357, pozemky – st. parc. č. 417, zapsáno na LV 10001, st. parc. č. 402/1, zapsáno na LV 776, st. parc. č. 402/2, zapsáno na LV 1049, st. parc. č. 402/3,
zapsáno na LV 10001, st. parc. č. 402/4, zapsáno na LV 1104, st. parc. č. 402/5 a st. parc. č. 402/6, zapsáno na LV
651, st. parc. č. 402/7 a st. parc. č. 402/8, zapsáno na LV 669, st. parc. č. 402/9, zapsáno na LV 10001, vše v k. ú.
Archlebov, movitý majetek v hodnotě 1 737 801,73 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:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu, smlouvách o výpůjčce a jiných smlouvách,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, 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,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení 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, organizování akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou činnost žáků ve volním čase, poskytování poradenských služeb v pedagogicko-psychologické
oblasti, pořádání prodejních výstav, pronájem tělocvičny, učeben a dalších nebytových prostor, vaření pro cizí
strávníky ve školní jídelně, obchodní činnost, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pořádání a organizační zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí, provádění sběru odpadových surovin, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 25. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace
sídlo: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
identiﬁkační číslo: 75156652
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování provozování a technické správy
majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, provozování a správa bytových
domů, bytů, a nebytových prostor, provozování motorové dopravy, technická správa veřejných prostranství a veřejné zeleně, opravy a údržba místních komunikací, provozování vodovodu a kanalizace, poskytování sociálních
služeb, poskytování výkonu veřejné služby
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: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě smlouvy o bezplatném převodu
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování technických služeb,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, provozování silniční motorové dopravy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 25. 11. 2008 na dobu neurčitou

OBEC BRANKA U OPAVY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Branka u Opavy
zařazení do okresu: Opava
b) název: Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace
sídlo: Školní 58, 747 41 Branka u Opavy
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:
– k nabytí nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabytí daru do výše 40 000,- Kč,
– nabytí darů v hodnotě nad 40 000,- Kč je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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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 KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kostomlaty pod Milešovkou
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace
sídlo: Světecká 285, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
identiﬁkační číslo: 72745380
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,
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– nabytí věcného daru a peněžitého daru účelově určeného do výše 40 000,- Kč pro jeden právní úkon po
předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabytí darů v hodnotě nad 40 000,- Kč je třeba předložit ke schválení zřizovateli,
– 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 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kostomlaty pod Milešovkou
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, příspěvková organizace
sídlo: Školní 133, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
identiﬁkační číslo: 72745304
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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem,
– darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– nabytí věcného daru a peněžitého daru účelově určeného do výše 40 000,- Kč pro jeden právní úkon po
předchozím souhlasu zřizovatele,
– nabytí darů v hodnotě nad 40 000,- Kč je třeba předložit ke schválení zřizovateli,
– 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

OBEC LAZNÍKY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lazníky
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Lazníky, příspěvková organizace
sídlo: Lazníky 13, 751 25 Veselíčko u Lipníku nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 70989371
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, školní jídelna a závodní stravování
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 3 487 760,30 Kč movitý majetek v hodnotě 541 021,92 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,
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– 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
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OBEC LESNÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lesná
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola a mateřská škola Lesná, příspěvková organizace
sídlo: Lesná 172, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 75005751
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání účelově neurčených peněžních darů,
– 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

OBEC NEZVĚSTICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Nezvěstice
zařazení do okresu: Plzeň-město
b) název: Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace
sídlo: 332 04 Nezvěstice 69
identiﬁkační číslo: 75006774
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, součástí ZŠ je školní
družina, školní jídelna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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 15 969 955,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 149 416,23 Kč

Částka 6

Ústřední věstník

stránka 229

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, na dobu kratší než 30 dnů,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem svěřeného majetku včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz
nemovitostí, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výchova
a mimoškolní vzdělávání, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, organizování
sportovních soutěží, hostinská činnost, realitní 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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Nezvěstice
zařazení do okresu: Plzeň-město
b) název: Mateřská škola Nezvěstice, příspěvková organizace
sídlo: 332 04 Nezvěstice 105
identiﬁkační číslo: 75006677
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní
jídelna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 105 006,79 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 286 237,03 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, na dobu kratší než 30 dnů,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC OŘECHOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ořechov
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola, Ořechov, příspěvková organizace
sídlo: Pláně 21, 664 44 Ořechov
identiﬁkační číslo: 70999899
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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 jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, 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,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení 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 (bez souhlasu zřizovatele maximálně
na dobu 1 roku), mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC RATIBOŘSKÉ HORY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 11. 2009
název: Služby obce Ratibořské Hory, sídlo: 391 42 Ratibořské Hory, identiﬁkační číslo: 00582638

OBEC ŘEPIŠTĚ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Řepiště
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace
sídlo: Mírová 56, 739 31 Řepiště
identiﬁkační číslo: 75029278
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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC SOKOLNICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Sokolnice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace
sídlo: Zahradní 494, 664 52 Sokolnice
identiﬁkační číslo: 70499985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
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vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna a školní jídelna-výdejna,
závodní stravování zaměstnanců
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 6 106 741,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 329 271,65 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Sokolnice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola Sokolnice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 20, 664 52 Sokolnice
identiﬁkační číslo: 70499977
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), součástí ZŠ je školní družina
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 5 054 775,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 481 529,71 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC SUCHOHRDLY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Suchohrdly
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, příspěvková organizace
sídlo: Školní 195, Suchohrdly, 669 02 Znojmo
identiﬁkační číslo: 75001594
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, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců a odloučená pracoviště: ZŠ a školní
družina v obci Kuchařovice, 8. května 39, MŠ a školní jídelna Suchohrdly, Těšetická 114
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– 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 jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, 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,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení 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: stravování cizích strávníků, pořádání vzdělávacích akcí, pronájem movitého majetku, vydávání odborných časopisů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
OBEC ŠTĚPÁNOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Štěpánovice
zařazení do okresu: Brno-venkov
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b) název: Mateřská škola, Štěpánovice, příspěvková organizace
sídlo: Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří
identiﬁkační číslo: 70982694
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 je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek v hodnotě
365 274,40 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:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 7 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
pouze s předchozím 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 jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí 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

OBEC ÚSTÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ústí
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Ústí, příspěvková organizace
sídlo: Ústí 53, 753 01 Hranice 1
identiﬁkační číslo: 70990140
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: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– 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

OBEC VELATICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velatice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Velatice, příspěvková organizace
sídlo: 664 05 Velatice 159
identiﬁkační číslo: 75021579
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
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 a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí příspěvkovou organizací za svěřený
majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce ve lhůtě do 14 dnů od jejího
uzavření,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– 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. 12. 2002 na dobu neurčitou
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