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MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Frýdek-Místek
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 72046546
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění péče o pacienty v terminální fázi jejich
onemocnění a poskytování paliativní lékařské péče ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu dle zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, poskytování pobytové odlehčovací služby pro osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, zajišťování základních
činností v rámci poskytované sociální služby v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, poskytování fakultativně dalších činností v souladu se
zákonem o sociálních službách, poskytování stravování ve vlastním zařízení pro zaměstnance organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– převádět úplatně vlastnické právo k movitému majetku s předchozím písemným souhlasem odvětvového odboru, a to vlastním jménem na svůj vlastní účet,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, realitní činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO CHODOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Chodov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Chodov, Husova 788, příspěvková organizace
sídlo: Husova 788, 357 35 Chodov
identiﬁkační číslo: 60610221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zrušuje se činnost školní jídelny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zrušuje se hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 12. 2002 na dobu neurčitou
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MĚSTO CHRUDIM
oznamuje
V souladu s § 39b, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s novými zřizovacími listinami (schváleny Zastupitelstvem města Chrudim dne 21. 9. 2009)
oznamujeme, že všechny příspěvkové organizace zřízené městem Chrudim mohou přijímat peněžité dary, účelově
neurčené do hodnoty 40 000 Kč. Pokud výše peněžitého daru, účelově neurčeného v jednotlivém případě přesáhne
40 000 Kč, mohou příspěvkové organizace takový dar přijmout jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
V případě účelových darů (i nepeněžitých) je vždy nutný předchozí souhlas zřizovatele pro každý jednotlivý právní
úkon (pro každý dar samostatně). Nepeněžité dary lze přijímat až po udělení souhlasu zřizovatele.
Pokud chtějí příspěvkové organizace uskutečnit v průběhu roku nákup movitých věcí v částce nad 40 000 Kč (investice), který nebyl zahrnut ve schváleném rozpočtu organizace, jsou povinny požádat zřizovatele o možnost pokrytí
nákupu takové investice z investičního fondu příspěvkové organizace. Podmínkou čerpání prostředků je písemný souhlas zřizovatele před realizací nákupu.

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
původní název: Kulturní dům Kopřivnice
nový název: Městská knihovna Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 66741122

MĚSTO KUTNÁ HORA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 71002090
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 71001131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, příspěvková organizace
sídlo: Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora
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:
– 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,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
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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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98, příspěvková organizace
sídlo: Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
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:
– 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,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní umělecká škola Kutná Hora, příspěvková organizace
sídlo: Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 70974357
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Školní jídelny Kutná Hora, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 71000615
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Mateřské školy Kutná Hora, příspěvková organizace
sídlo: Benešova 149, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 71002103
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
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– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Mateřská škola Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340, příspěvková organizace
sídlo: U Školky 340, 284 01 Kutná Hora
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:
– 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,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, příspěvková organizace
sídlo: Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 71006206
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
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– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, příspěvková organizace
sídlo: 284 01 Kutná Hora
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:
– 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,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Městská knihovna Kutná hora, příspěvková organizace
sídlo: 284 01 Kutná Hora
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:
– 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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– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kutná Hora
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
sídlo: 284 01 Kutná Hora
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:
– 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,
– nabytí a převod nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50 000,- Kč celkového objemu ročně jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatné postoupení pohledávek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební úpravy nemovitého majetku jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO LIŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Lišov
zařazení do okresu: České Budějovice
b) nový název: Základní škola a Mateřská škola Lišov, příspěvková organizace
sídlo: Nová 611, 373 72 Lišov
identiﬁkační číslo: 75000369
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,
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní klub a školní jídelna-výdejna, zajišťování stravování zaměstnancům organizace, odloučené pracoviště MŠ Velechvín, Lišov – místní část Velechvín 31
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 32 471 387,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 9 309 888,42 Kč
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, stravování cizích strávníků, příprava svačin, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO LOUNY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 75037637
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 čp. 411, pozemky – parc.č. 301, zast. plocha a nádvoří,
parc.č. 302/1, zast. plocha a nádvoří, vyjma části zastavěné domem čp. 423, parc.č. 302/2, zast. plocha a nádvoří, stavba rampy na pozemku parc.č. 302/2
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání veškerých oběžných aktiv schválených zřizovatelem,
– vypracovat zprávu o hospodaření za minulý rok,
– používání dlouhodobého majetku mimo nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 3. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
sídlo: Husova 2382, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 65108477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a navazujících prováděcích
předpisů, poskytování veřejné knihovnické a informační služby, tvorba a obnova knihovního fondu, poskytování meziknihovní výpůjční služby, výkon regionálních funkcí vyplývajících z pověření krajské knihovny,
kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, činnost vydavatelská, reprograﬁcké služby, poskytování písemných
bibliograﬁckých, referenčních faktograﬁckých informací a rešerší
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek není svěřen příspěvkové organizaci, movitý majetek v hodnotě
1 725 397,15 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání veškerých oběžných aktiv schválených zřizovatelem,
– vypracovat zprávu o hospodaření za minulý rok,
– používání dlouhodobého majetku mimo nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zajišťování dobrovolnické služby na základě akreditace MV ČR, poskytování sociální služby na
základě registrace poskytovatele sociálních služeb MPSV, pořádání kulturních a společenských akcí, dočasný
pronájem prostor jiným pořadatelům, prodej občerstvení při kulturních akcích, reklamní a propagační činnost,
zprostředkování služeb souvisejících s pořádáním kulturních a společenských akcí, prodej knih a tiskovin, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1993
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 47438487
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ jsou školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže, školní jídelna,
poskytování závodního stravování, ZŠ má odloučená pracoviště na adrese: 675 34 Kdousov 8, 676 02 Moravské
Budějovice, Miličova 530
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova ZŠ, Havlíčkova 933, ev. č. 10005,
na st. parc.č. 2594 a st. parc.č. 2596, Dům dětí a mládeže, Miličova 530, ev. č. 10007, na st. parc.č. 639,
Dům dětí a mládeže, Kdousov 8, ev. č. 10026, na st. parc.č. 8 a 62, pozemky – st. parc.č. 2594, zast. plocha,
st. parc.č. 2596, zast. plocha, parc.č. 2793/1, ost. plocha, parc. č. 2793/2, ost. plocha, st. parc.č. 639, zast.
plocha, parc. č. 1453/1, zahrada, vše v k. ú. Moravské Budějovice, st. parc.č. 8, zast. plocha, st. parc.č. 62,
zast. plocha, parc. č. 44/8, zahrada, vše v k. ú. Kdousov
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– 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: hostinská činnost, poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, gymnastiky, sportovních her, kondičního cvičení, úpolových sportů, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, výroba, rozmnožování,
distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů
a záznamů, výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, ubytovací služby,
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální
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zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1993
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 47443456
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ jsou školní družina, školní klub, dům dětí a mládeže, školní jídelna,
poskytování závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova ZŠ, nám. Svobody 903, ev. č.
10004, na st. parc.č. 997/1, budova stravovacího pavilonu a tělocvičny, ev. č. 10019, na st. parc.č. 997/1
a 997/2, pozemky – st. parc.č. 997/1, zast. plocha, st. parc.č. 997/2, zast. plocha, parc.č. 1435/3, zahrada,
vše v k. ú. Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– 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: hostinská činnost, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, velkoobchod a maloobchod, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
sídlo: Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 75023644
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna, poskytování závodního stravování, MŠ má
odloučená pracoviště na adrese: 676 02 Moravské Budějovice, Jiráskova 908, 676 02 Moravské Budějovice,
Husova 485, 676 02 Moravské Budějovice, Šafaříkova 1306
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova MŠ, Fišerova 1340, ev. č. 10013,
na st. parc.č. 2491, budova MŠ, Husova 485, ev. č. 10010, na st. parc.č. 600, budova MŠ, Jiráskova 908, ev.
č. 10011, na st. parc.č. 993, budova MŠ, Šafaříkova 1306, ev. č. 10009, na st. parc.č. 1826, včetně přízemní
zděné budovy, na st. parc.č. 1829, dřevěný domek, Pražská 1036, ev. č. 10111, na st. parc.č. 1307, zahradní
domek, Fišerova 1340, ev. č. 10040, na st. parc.č. 3343/2, opěrná zeď u MŠ Husova, ev. č. 20064, na st.
parc.č. 140/1, dětské hřiště u MŠ Husova, ev. č. 20388, na st. parc.č. 140/1, pozemky – st. parc.č. 600, zast.
plocha, st. parc.č. 993, zast. plocha, st. parc.č. 2491, zast. plocha, st. parc.č. 1826, zast. plocha, st. parc.č.
1829, zast. plocha, st. parc.č. 1307, zast. plocha, parc.č. 140/1, zahrada, parc.č. 1441/2, zahrada, parc.č.
3343/2, zahrada, parc.č. 3343/4, zahrada, parc.č. 1435/28, zahrada, vše v k. ú. Moravské Budějovice
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2000
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní umělecká škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 70285781
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytování závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: příspěvkové organizaci není svěřen žádný nemovitý majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– 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: pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, návrhářská, designérská,
aranžérská činnost a modeling, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské
činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou
5. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1989
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: MKS Beseda, příspěvková organizace
sídlo: Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 00091758
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování kulturních služeb občanům
a návštěvníkům Moravských Budějovic a okolí, a to zvláště zájmových činností, zábavy a odpočinku, vzdělávání, informací, podporování kulturní tradice regionu, podněcování kulturní výchovy dětí a mládeže
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova, Purcnerova 62, ev. č. 10016, na
st. parc.č. 87/1, budova zámecké konírny, nám. Míru 1, ev. č. 10017, na st. parc.č. 3, pozemek – st. parc.č.
87/1, zast. plocha, stavby – Zámecké nádvoří, nám. Míru 1, ev. č. 20210, na st. parc.č. 3, Kašna na zámeckém
nádvoří, ev. č. 20211, na st. parc.č. 3, vše v k. ú. Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– 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: hostinská činnost, zprotředkování
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení, pronájem a půjčování věcí movitých, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
příprava a vypracování technických návrhů, graﬁcké a kresličské práce, návrhářská, designérská, aranžérská
činnost a modeling, fotograﬁcké služby, překladatelská a tlumočnická činnost, provozování cestovní agentury
a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení,
včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1989 na dobu neurčitou
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1992
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: ZIKOS, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 1642, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 00401986
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování služeb v oblasti provozování
tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – areál koupaliště, Husova čp. 1498, ev.
č. 10024, na st. parc.č. 2459, p.č. 2720/13, 2720/14, 2720/15, 2720/16, 2720/17, 2731/4, 2731/7, 2731/8,
2731/9, 2731/10, 2731/11, 2731/12, 2731/13, 2731/14, 2731/15, 2731/16, 2731/17, 2731/18, tobogán, ev.
č. 20025, na st. parc.č. 2731/3, zeď u koupaliště, ev. č. 20070, na st. parc.č. 2731/6, studna na koupališti, ev.
č. 20069, na st. parc.č. 2459, pozemky – st. parc.č. 2459, zast. plocha, parc.č. 2720/13, malý bazén, parc.č.
2720/14, ost. plocha, parc.č. 2720/15, střední bazén, parc.č. 2720/16, 2720/17, ost. plocha, parc.č. 2731/2,
parkoviště, parc.č. 2731/3, 2731/4, ost. plocha, parc.č. 2731/6, parkoviště, parc.č. 2731/7, 2731/8, 2731/9,
2731/10, 2731/11, 2731/12, 2731/13, 2731/14, 2731/15, 2731/16, 2731/17, 2731/18, ost. plocha, vše v k. ú.
Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– 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: hostinská činnost, zprotředkování
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení, pronájem a půjčování věcí movitých, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, opravy a údržba
potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků a jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO NASAVRKY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nasavrky
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola, Nasavrky, příspěvková organizace
sídlo: Školní 275, 538 25 Nasavrky
identiﬁkační číslo: 70188955
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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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: 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:
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, v případech nabytí majetku nad 40 000,- Kč je třeba předchozího
písemného souhlasu zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nasavrky
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Mateřská škola, Nasavrky, příspěvková organizace
sídlo: U Školky 246, 538 25 Nasavrky
identiﬁkační číslo: 70188947
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:
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– nabývání majetku pro svého zřizovatele, v případech nabytí majetku nad 40 000,- Kč je třeba předchozího
písemného souhlasu zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO OPOČNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Sociální služby Města Opočna, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 683, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 27525279
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,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace nad 60 000,- Kč podléhá schválení zřizovatele, s podáním žádosti
o dotaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za minulý rok,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit 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. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Základní škola, Opočno, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 313, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 75015013
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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace nad 60 000,- Kč podléhá schválení zřizovatele, s podáním žádosti
o dotaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za minulý rok,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit 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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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Mateřská škola, Opočno, příspěvková organizace
sídlo: Jana Pitry 654, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 75016206
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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace nad 60 000,- Kč podléhá schválení zřizovatele, s podáním žádosti
o dotaci,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za minulý rok,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Základní umělecká škola, Opočno, Trčkovo náměstí 10, příspěvková organizace
sídlo: Trčkovo náměstí 10, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 71231137
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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace nad 60 000,- Kč podléhá schválení zřizovatele, s podáním žádosti
o dotaci,
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– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za minulý rok,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit 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. 2005 na dobu neurčitou

MĚSTO PACOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: Za Branou, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 75000482
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pronájem movitého majetku, 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 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, okres Pelhřimov, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Svobody 321, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 75000474
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pronájem movitého majetku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
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b) název: Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, příspěvková organizace
sídlo: Jatecká 571, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 75000687
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pronájem movitého majetku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov, Za Branou 870, příspěvková organizace
sídlo: Za Branou 870, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 75000571
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, pronájem movitého majetku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Školní jídelna Padov, příspěvková organizace
sídlo: Za Branou 665, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 75000679
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem movitého majetku, hostinská činnost, závodní stravování v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., 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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6. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Dům seniorů – Domov důchodců, příspěvková organizace
sídlo: Malovcova 1080, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 63893703
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, provozování prádelny, masérské služby, provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Městské kulturní středisko Padov, příspěvková organizace
sídlo: Španovského 319, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 00366277
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Pacov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, příspěvková organizace
sídlo: Hronova 273, 395 01 Pacov
identiﬁkační číslo: 00365891
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 zřizovatel nepředává, užívání nemovitého majetku bude upraveno písemnými
smlouvami, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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MĚSTO PLANÁ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Planá
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Svobody 59, 348 15 Planá
identiﬁkační číslo: 75005581
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 23 913 379,20 Kč, movitý majetek v hodnotě 4 682 849,08 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, realitní
činnost, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Planá
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Základní škola Planá, Na Valech 143, příspěvková organizace
sídlo: Na Valech 143, 348 15 Planá
identiﬁkační číslo: 75005590
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 19 519 020,12 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 418 543,39 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, realitní
činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Planá
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Mateřská škola Planá, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 449, 348 15 Planá
identiﬁkační číslo: 75005611
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy, součástí organizace je školní jídelna, zabezpečování stravování
pracovníků MŠ a odloučené pracoviště MŠ na adrese: Planá, Smetanova 620
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 14 251 229,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 053 585,36 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Uherský Brod
zařazení do okresu: Uherské Hradiště
b) název: Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace
sídlo: Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 71230629
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, poskytování ubytovacích služeb pro občany se sníženou soběstačností, zejména občany v důchodovém věku, poskytování pečovatelské služby v Uherském Brodě, Bánově, Bystřici pod Lopeníkem,
Suché Lozi a Starém Hrozenkově, poskytování ambulantní, popřípadě terénní služby v nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež v Uherském Brodě, poskytování terénní, popřípadě ambulantní služby v rámci sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ve správním obvodu města Uherský Brod, poskytování ambulantní služby v denním stacionáři pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, poskytování pobytové služby v chráněném bydlení
v Uherském Brodě-Havřicích, provoz Domu s pečovatelskou službou, Za Humny 2292, Uherský Brod, provoz
Domu s pečovatelskou službou, U Žlebu 1066, Uherský Brod, provoz Domu s pečovatelskou službou, Za Humny
2467, Uherský Brod
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, na dobu do třiceti dnů, na dobu delší jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– nabývání movitého majetku do 40 000,- Kč,
– nabývání movitého majetku nad 40 000,- Kč a nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas
zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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: od 1. 10. 2004 na dobu neurčitou

MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Uhlířské Janovice
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, příspěvková organizace
sídlo: Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice
identiﬁkační číslo: 70877513
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna, zabezpečování stravování svým pracovníkům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Uhlířské Janovice
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
sídlo: Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice
identiﬁkační číslo: 75032911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina
a 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem movitého a nemovitého majetku za účelem výuky v oblasti výpočetní techniky, cizích
jazyků, sportovního a kulturního vyžití a školících kursů, vzdělávání v oboru cizích jazyků a v oblasti výpočetní techniky, hostinská činnost, možnost vykonávání doplňkové činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO UNIČOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Uničov
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace
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sídlo: Komenského 680, 783 91 Uničov
identiﬁkační číslo: 75027071
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna, odloučená pracoviště na adrese: J. z Poděbrad, Uničov, U Stadionu, Uničov, Tyršova, Uničov, Střelice, Uničov
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 – budova Komenského čp. 680, na st. parc.č. 1005, pozemky – parc.
č. 1005, st. parc. č. 1900/10, 1900/11, 1900/39, budova J. z Poděbrad, na st. parc.č. 1749, pozemky – st. parc.č.
1749, 1703/10, 660/26 a části pozemku 1703/9, 1703/5, budova Tyršova čp. 534, na st. parc.č. 841, pozemek –
parc.č. 644/1, vše v k. ú. Uničov, část budovy Střelice čp. 21, na st. parc. č. 38/1, pozemek – parc. č. 38/1, vše
v k. ú. Uničiv, Střelice u Litovle, vše zapsáno v katastru nemovitostí při Katastrálním úřade v Olomouci pro
obec Uničov
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
– dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000 Kč jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 12. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO VERNEŘICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 10. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Verneřice
zařazení do okresu:
b) název: Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace
sídlo: 407 25 Verneřice
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:
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace,
– vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 1 000,- Kč včetně, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– uzavírat smlouvy o pronájmu pozemků, reklamních ploch a nebytových prostor (s výjimkou garáží) na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
– pořizovat, vypůjčovat a půjčovat, najímat a pronajímat majetek v pořizovací ceně v jednotlivých případech do
výše 40 000,- Kč včetně bez DPH bez předchozího souhlasu zřizovatele,
– nabývat movitý majetek darem (peněžními i nepeněžními) v hodnotě nad 20 000,- Kč v jednotlivých případech
jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku do výše zůstatkové hodnoty majetku 3 000,- Kč v jednotlivých případech, bez souhlasu 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

MĚSTO VOTICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Votice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Votice, Sadová 565, příspěvková organizace
sídlo: Sadová 565, 259 01 Votice
identiﬁkační číslo: 71001191
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně jednotlivého majetku nad 20 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Votice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Votice, Pražská 235, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 235, 259 01 Votice
identiﬁkační číslo: 70568146
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně jednotlivého majetku nad 20 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
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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. 10. 2009 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Votice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Městské kulturní centrum Votice (MKC), příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 177, 259 01 Votice
identiﬁkační číslo: 71235345
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně jednotlivého majetku nad 20 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou
MĚSTYS JINCE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Jince
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Základní škola a Mateřská škola Jince, příspěvková organizace
sídlo: Slavíkova 26, 262 23 Jince
identiﬁkační číslo: 61903116
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: základní škola, mateřská škola, součástí organizace je školní družina a 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: movitý majetek v hodnotě 5 908 374,25 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou
MĚSTYS LUKAVEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lukavec
nový název zřizovatele: městys Lukavec
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, příspěvková organizace
sídlo: Na Podskalí 282, 394 26 Lukavec
identiﬁkační číslo: 70983780
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 klub a 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: beze změny
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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:
mění se takto: výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních akcí pro děti a mládež, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pronájem prostor ZŠ, ŠJ a tělovýchovných zařízení, pronájem bytu
školníka, pořádání kulturních akcí pro veřejnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS MARŠOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Maršovice
nový název zřizovatele: městys Maršovice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Maršovice, příspěvková organizace
sídlo: 257 55 Maršovice 70
identiﬁkační číslo: 70993432
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 – objekt čp. 70, na st.parc.č. 5/2, objekt čp. 69, na st.parc.č. 5/1, pozemky – st.parc.č. 5/2, parc. č. 4, parc. č. 11, parc. č. 932/2, vše v k. ú. Maršovice zapsané na LV 10001, movitý
majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání movitého majetku s pořizovací cenou do 3 000,- Kč, přesáhne-li pořizovací cena 3 000,- Kč, je třeba
předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné pouze se souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem tělocvičen, učeben a ostatních prostor MŠ, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC BŘEZOVÁ
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
nový název: Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková organizace
sídlo: 747 44 Březová 78
identiﬁkační číslo: 70984557

OBEC ČERČANY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Čerčany
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Čerčany, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 180, 257 22 Čerčany
identiﬁkační číslo: 70879176
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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 klub a školní jídelna, zajišťování závodního 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 – objekt čp. 180, na st.parc.č. 207 a st.parc. č. 1640, objekt čp.
94, na st.parc.č. 151, pozemky – č.parc. 1436/64, zahrada, č.parc. 1417/23, 1417/14, 1436/101, 1436/102,
ost. plocha, č. parc. 1378/2, pozemek, vše v k. ú. Čerčany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
Benešov, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hřišť k výchovně vzdělávacím účelům, mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, výroba, koupě a prodej zboží, prodej polotovarů a dalších výrobků, využívání budovy k reklamním účelům, pořádání sběru různých surovin, specializovaný maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Čerčany
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Čerčany, příspěvková organizace
sídlo: Obchodní 383, 257 22 Čerčany
identiﬁkační číslo: 71001085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování závodního 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: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 383, na st.parc.č. 1211, vše
v k. ú. Čerčany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Benešov, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: koupě zboží za účelem dalšího
mění se takto: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, koupě
a prodej zboží, výroba a prodej výrobků, pronájem učeben a další prostor školy, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Čerčany
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní umělecká škola Čerčany, příspěvková organizace
sídlo: Sukova 125, 257 22 Čerčany
identiﬁkační číslo: 71225528
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava vzdělávání ve
středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách
s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, organizování přípravného studia, základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 125, na st.parc.č. 237, pozemek – č.parc. 1442/8,
zahrada, vše v k. ú. Čerčany, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Benešov, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně
lektorské činnosti, prodej polotovarů a dalších výrobků, využívání budovy k reklamním účelům, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC DOLNÍ MORAVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Dolní Moravice
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 795 01 Dolní Moravice 7
identiﬁkační číslo: 70988595
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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC FRYČOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Fryčovice
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace
sídlo: 739 45 Fryčovice 628
identiﬁkační číslo: 70938857
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění,
– při nabytí nemovitého majetku, dlouhodobého hmotného majetku nad částku 40 000,- Kč a dlouhodobého
nehmotného majetku nad částku 60 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Fryčovice
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Mateřská škola Fryčovice, příspěvková organizace
sídlo: 739 45 Fryčovice 451
identiﬁkační číslo: 75029103
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění,
– při nabytí nemovitého majetku, dlouhodobého hmotného majetku nad částku 40 000,- Kč a dlouhodobého
nehmotného majetku nad částku 60 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC HUKVALDY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Hukvaldy
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
sídlo: 739 46 Hukvaldy, část Hukvaldy 162
identiﬁkační číslo: 70946906
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 klub, 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: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výchovná a vzdělávací činnost, organizování a poskytování sportovních a tělovýchovných akcí a činností, kulturní činnost, rukodělná výroba drobných výrobků, koupě a prodej zboží, komerční
využívání technického vybavení organizace, poskytování pronájmů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC CHVÁLENICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Chválenice
zařazení do okresu: Plzeň-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Chválenice, příspěvková organizace
sídlo: 332 05 Chválenice 31
identiﬁkační číslo: 75006022
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:
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 1 797 079,86 Kč, movitý majetek v hodnotě 467 419,54 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní

Částka 7

Ústřední věstník

stránka 31

činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvy se souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, na dobu kratší než 30 dnů,
– 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, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC KOVÁŘOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kovářov
zařazení do okresu: Písek
b) název: Základní škola Kovářov, příspěvková organizace
sídlo: 398 55 Kovářov 80
identiﬁkační číslo: 70986274
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 v hodnotě
2 545 573,45 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kovářov
zařazení do okresu: Písek
b) název: Mateřská škola Kovářov, příspěvková organizace
sídlo: 398 55 Kovářov 107
identiﬁkační číslo: 70986222
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 v hodnotě
434 963,04 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Krásná Hora nad Vltavou
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: 262 56 Krásná Hora nad Vltavou 103
identiﬁkační číslo: 75034425
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:
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 je předáván na základě nájemní smlouvy, 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000,- Kč za a nabývání dlouhodobého nehmotného majetku
nad 60 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek,
– vyřazování dlouhodobého majetku s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč nebo nehmotného majetku nad
60 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC KRMELÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Krmelín
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 70, 739 24 Krmelín
identiﬁkační číslo: 70992932
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-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 a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací
listiny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– 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 nemovitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze na dobu kratší než 30 dnů, na dobu delší je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem movitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na
dobu delší než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím 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. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Krmelín
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace
sídlo: Školní 170, 739 24 Krmelín
identiﬁkační číslo: 70992941
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-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 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– 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 nemovitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze na dobu kratší než 30 dnů, na dobu delší je
nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem movitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na
dobu delší než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím 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: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poskytování krátkodobých a dlouhodobých pronájmů dle platného ceníku schváleného zřizovatelem, hostinská činnost, poskytování závodního stravování občanům, rukodělná výroba drobných výrobků (zejména keramických
výrobků), tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC LOSINÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Losiná
zařazení do okresu: Plzeň-jih
b) název: Mateřská škola Losiná, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
sídlo: Losiná 270, 332 04 Nezvěstice
identiﬁkační číslo: 70988781
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 není předán, 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– nabývání a bezúplatný převod věcí movitých,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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 NOVÁ HRADEČNÁ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 19. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Nová Hradečná
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Základní škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: 783 84 Nová Hradečná 123
identiﬁkační číslo: 70985413
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 a školní jídelna-výdejna
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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 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:
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 19. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Nová Hradečná
zařazení do okresu: Olomouc
b) název: Mateřská škola Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: 783 84 Nová Hradečná 123
identiﬁkační číslo: 70985421
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-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 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:
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC PĚNČÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Pěnčín
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Základní škola Pěnčín, příspěvková organizace
sídlo: Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov
identiﬁkační číslo: 43257151
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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 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:
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu 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 bytových a nebytových prostor, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí,
pořádání odborných kursů, pronájem prostor k provozování nápojových automatů, kopírování, další činnosti
navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, 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 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Pěnčín
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Pěnčín
sídlo: Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov
identiﬁkační číslo: 70982643
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
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– bezúplatný převod věcí movitých,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kursů, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC POSTUPICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Postupice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Postupice, příspěvková organizace
sídlo: 257 01 Postupice
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 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:
– nabývání movitého majetku v hodnotě do 40 000,- Kč bez předchozího souhlasu zřizovatele, nad částku 40 000,Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele, a to vždy pro každý jeden právní úkon samostatně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem prostor základní školy a mateřské školy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou

OBEC RADIM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Radim
zařazení do okresu: Kolín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín, příspěvková organizace
sídlo: 281 03 Radim 9
identiﬁkační číslo: 70991049
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: 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:
– nabývání movitého majetku v hodnotě do 40 000,- Kč bez předchozího souhlasu zřizovatele, nad částku 40 000,Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání nemovitého majetku jen 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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,
– investiční činnost příspěvkové organizace 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC RATMĚŘICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ratměřice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Ratměřice, okres Benešov, příspěvková organizace
sídlo: Ratměřice 72, 257 03 Jankov
identiﬁkační číslo: 70998507
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:
– nabývání movitého majetku v hodnotě nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– 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 RAŽICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
název: Osvětová beseda Ražice, sídlo: 398 22 Ražice, identiﬁkační číslo: 00375730

OBEC STARÉ MĚSTO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Staré Město
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Mateřská škola Staré Město, okres Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 793 33 Staré Město 6
identiﬁkační číslo: 75029294
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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu dvou let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší,
– 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,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li
o ohrožení životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních
případech jen se souhlasem zřizovatele,
– 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 VELKÁ CHYŠKA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 8. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velká Chyška
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Mateřská škola Velká Chyška, příspěvková organizace
sídlo: 394 28 Velká Chyška
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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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 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti se souhlasem zřizovatele,
– zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vybírání nejvhodnějších nabídek, uzavírání příslušných smluv
v souladu s nitřními předpisy zřizovatele pro zadávání veřejných zakázek,
– nabývání movitého majetku v hodnotě nad 50 000,- Kč jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 10. 10. 2002 na dobu neurčitou

OBEC VERNÉŘOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vernéřovice
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Vernéřovice, příspěvková organizace
sídlo: Vernéřovice 201, 549 82 Meziměstí u Broumova 4
identiﬁkační číslo: 75016630
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,
– 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,
– nabývání nemovitých věcí jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC VIKÝŘOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vikýřovice
zařazení do okresu: Šumperk
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b) název: Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, okres Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Školní 122, 788 13 Vikýřovice
identiﬁkační číslo: 75027101
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:
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 4 107 694,46 Kč, 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:
– 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,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti se souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– 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 nebytových prostor, pronájem movitého majetku, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC VNOROVY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vnorovy
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Technické služby Vnorovy, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 148, 696 61 Vnorovy
identiﬁkační číslo: 72047330
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: technická správa veřejných prostranství a veřejné zeleně, opravy a údržba místních komunikací, provozování a správa bytového fondu, provozování a správa
nebytových prostor, údržba hřbitova
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 a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce a na
základě smlouvy o bezúplatném 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování technických služeb,
provádění zemědělských prací, doprava nákladními vozidly, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou
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