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KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829048
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
identiﬁkační číslo: 00080837
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
sídlo: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555423
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace
sídlo: Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555512
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská
15, příspěvková organizace
sídlo: Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44556969
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace
sídlo: Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555121
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace
sídlo: Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00082201
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace
sídlo: Stará 99/3299, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555300
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
sídlo: Stará 100/2702, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace
sídlo: Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00525472
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00673358
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 18385061
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace
sídlo: Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem-Stříbrníky
identiﬁkační číslo: 14451069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace
sídlo: U Panského dvora 1006, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 18385079
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 622, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00673587
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizace
sídlo: Fügnerova 22, 400 04 Trmice
identiﬁkační číslo: 44555466
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská 297, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 297, 403 31 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 70693897
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV. 34, příspěvková organizace
sídlo: Karla IV. 34/12, 400 03 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 70842094
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková organizace
sídlo: Zahradní 182, 403 23 Velké Březno
identiﬁkační číslo: 70842086
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
sídlo: Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace
sídlo: W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00831085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace
sídlo: Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice
identiﬁkační číslo: 65082401
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
sídlo: Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 70229422
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
sídlo: Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 70229457
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 2/2712, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555245
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace
sídlo: Truhlářova 16/526, 400 03 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555440
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
sídlo: 403 36 Tisá 280
identiﬁkační číslo: 44555237
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
sídlo: Poběbradova 661, 440 62 Louny
identiﬁkační číslo: 61357235
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 843, 441 14 Podbořany
identiﬁkační číslo: 61357031
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1075, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny
identiﬁkační číslo: 61357553
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357294
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
identiﬁkační číslo: 14451042
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola stavební, Louny, Postoloprská 2636, příspěvková organizace
sídlo: Postoloprtská 2636, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 00672840
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
sídlo: Svatopluka Čecha 1180, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61357481
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 638, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 70226601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, Čeňka Zemana 431, příspěvková organizace
sídlo: Čeňka Zemana 431, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 70841543
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 808, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 62247859
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
sídlo: 439 31 Měcholupy 1
identiﬁkační číslo: 61357286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 640, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 49120115
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
sídlo: Čs. dobrovolců 11/530, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 61515451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 12, 419 32 Duchcov
identiﬁkační číslo: 6151555
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace
sídlo: Poštovní 3, 415 40 Teplice
identiﬁkační číslo: 61515621
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice
identiﬁkační číslo: 61515515
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace
sídlo: Kubicových 2/887, 419 41 Duchcov
identiﬁkační číslo: 61515477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
sídlo: Českobratrská 15, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 61515779
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Smetanovo náměstí 786, 415 02 Teplice
identiﬁkační číslo: 00555878
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Alejní 12, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 00524646
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
identiﬁkační číslo: 00497088
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace
sídlo: U Červeného kostela 110, 415 02 Teplice
identiﬁkační číslo: 70839913
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace
sídlo: Kmochova 205/10, 418 01 Bílina
identiﬁkační číslo: 61515761
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
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sídlo: Školní 1, 419 01 Duchcov
identiﬁkační číslo: 61515582
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

53. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
sídlo: Trnovanská 1331, 415 02 Teplice
identiﬁkační číslo: 70839841
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
sídlo: Chelčického 4, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46071172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 134, 417 02 Dubí 2
identiﬁkační číslo: 46071164
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace
sídlo: Kubicových 2/692, 419 41 Duchcov
identiﬁkační číslo: 46071199
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace
sídlo: Libušín 151, 417 41 Krupka
identiﬁkační číslo: 61515884
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47 , příspěvková organizace
sídlo: Tuchlov 47, 417 65 Ohníč
identiﬁkační číslo: 61515876
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 70, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46071253
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže Sluníčko, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace
sídlo: Družby 1006, 419 01 Duchcov
identiﬁkační číslo: 46071245
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Lípová 651/9, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 61515809
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 1530, 434 46 Most
identiﬁkační číslo: 49872559
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
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sídlo: Studentská 640, 436 67 Litvínov
identiﬁkační číslo: 62208870
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou

64. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
sídlo: Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 49872427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
sídlo: Topolová 584, 434 47 Most
identiﬁkační číslo: 49872419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
sídlo: Dělnická 21, 434 80 Most-Velebudice
identiﬁkační číslo: 00125423
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny

stránka 20

Ústřední věstník

Částka 8

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace
sídlo: nám. 8. května 400, 435 13 Meziboří
identiﬁkační číslo: 18384897
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
sídlo: Mládežnická 236, 435 41 Litvínov
identiﬁkační číslo: 00555584
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 711/2, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00524905
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 1534, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 63125382
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
sídlo: Zdeňka Štěpánka 340, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 62209485
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
sídlo: K. H.Borovského 1146, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 62209256
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
73. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
sídlo: Dolní 310, 435 46 Hora sv. Kateřiny
identiﬁkační číslo: 47326484
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 1235, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 63125412
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
75. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
sídlo: Mostecká 3000, 430 11 Chomutov
identiﬁkační číslo: 61342645
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
76. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň
identiﬁkační číslo: 61342751
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
77. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace
sídlo: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří
identiﬁkační číslo: 47792931
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
78. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
sídlo: Školní 50/1060, 430 11 Chomutov
identiﬁkační číslo: 47796006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
79. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 3, 430 01 Chomutov
identiﬁkační číslo: 00673391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
80. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková
organizace
sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň
identiﬁkační číslo: 61342637
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
81. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 680, 432 01 Kadaň
identiﬁkační číslo: 61342688
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
82. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
identiﬁkační číslo: 41324641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
83. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola technická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 702, 430 01 Chomutov
identiﬁkační číslo: 18383696
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
84. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace
sídlo: Jezerka, 432 01 Kadaň
identiﬁkační číslo: 00081680
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
85. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov
identiﬁkační číslo: 61345733
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
86. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 1, 431 56 Mašťov
identiﬁkační číslo: 61345725
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
87. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov, Vysoká Pec, příspěvková organizace
sídlo: 431 59 Vysoká Pec 145
identiﬁkační číslo: 61345717
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
88. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
identiﬁkační číslo: 61345784
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
89. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín I
identiﬁkační číslo: 47274620
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
90. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
identiﬁkační číslo: 47274701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
91. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 10, 408 15 Rumburk
identiﬁkační číslo: 47274603
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
92. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
sídlo: Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín I
identiﬁkační číslo: 47274611
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
93. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková
organizace
sídlo: Čs. armády 10, 405 02 Děčín I
identiﬁkační číslo: 47274689
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
94. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace
sídlo: Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI
identiﬁkační číslo: 47274697
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
95. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
sídlo: Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5
identiﬁkační číslo: 64045625
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
96. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 18383874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
97. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková organizace
sídlo: Dělnická 15, 405 02 Děčín VI
identiﬁkační číslo: 14450488
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
98. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
identiﬁkační číslo: 47274719
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
99. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
sídlo: Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
identiﬁkační číslo: 00673781
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
100. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: Františka Nohy 6/959, 408 30 Rumburk
identiﬁkační číslo: 00673773
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
101. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
sídlo: Českolipská 123, 405 02 Děčín-Libverda
identiﬁkační číslo: 47274654
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
102. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 147, 405 02 Děčín IV
identiﬁkační číslo: 00556807
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
103. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace
sídlo: Karolíny Světlé 2703, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 00177571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
104. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola mediální techniky a polygraﬁe, Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 00497029
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
105. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace
sídlo: Vítězství 194, 405 02 Děčín XXXI-Křešice
identiﬁkační číslo: 47274671
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
106. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Školní statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace
sídlo: Benešovská 76, 405 01 Děčín-Libverda
identiﬁkační číslo: 00081663
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
107. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Teplická 65, 405 05 Děčín IX-Bynov
identiﬁkační číslo: 65082133
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
108. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 710, 407 77 Šluknov
identiﬁkační číslo: 65082478
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
109. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace
sídlo: Dobrovského nám. 378/12, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 47274409
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
110. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace
sídlo: Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice
identiﬁkační číslo: 63155931
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
111. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 1804, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 65081811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
112. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 65081803
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
113. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace
sídlo: Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 65082184
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
114. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní umělecká škola, Děčín IV-Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace
sídlo: Čs. legií 243/29, 405 02 Děčín IV-Podmokly
identiﬁkační číslo: 65081765
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
115. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
identiﬁkační číslo: 00412066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
116. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, příspěvková organizace
sídlo: 407 81 Lipová u Šluknova 417
identiﬁkační číslo: 00412074
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
117. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice
identiﬁkační číslo: 00412058
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
118. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace
sídlo: U stadionu 1133, 408 01 Rumburk
identiﬁkační číslo: 65082231
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
119. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Varnsdorf, Pražská 663, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 663, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 65082214
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
120. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace
sídlo: Klostermannnova 869/74, 405 02 Děčín VI-Letná
identiﬁkační číslo: 70200823
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
121. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Svojsíkova 1, 412 65 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 46773673
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny

Částka 8

Ústřední věstník

stránka 35

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
122. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
sídlo: Sady pionýrů 600, 412 02 Lovosice
identiﬁkační číslo: 46773720
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
123. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 46773754
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
124. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 3, 412 62 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 46773495
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
125. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí
identiﬁkační číslo: 46773509
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: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
126. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
sídlo: Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 46773762
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
127. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 6/221, 412 85 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 00673021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
128. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
sídlo: Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 69411263
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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129. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
sídlo: Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 00081701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
130. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace
sídlo: Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 62770233
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
131. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace
sídlo: Mírová 225, 410 02 Lovosice
identiﬁkační číslo: 46773738
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
132. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 299, 411 17 Libochovice
identiﬁkační číslo: 70840024
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
133. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
sídlo: Ostrovní 300, 411 08 Štětí
identiﬁkační číslo: 46773282
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
134. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 70839824
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
135. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 59, 411 45 Úštěk
identiﬁkační číslo: 70840067
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
136. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice
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identiﬁkační číslo: 62769651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
137. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace
sídlo: Třebívlice, 411 15 Dlažkovice 1
identiﬁkační číslo: 46773690
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
138. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov,
příspěvková organizace
sídlo: Černovická 2901, 430 03 Chomutov
identiﬁkační číslo: 00082520
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
139. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
identiﬁkační číslo: 00082571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
140. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
identiﬁkační číslo: 18380824
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
141. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola, Trmice, příspěvková organizace
sídlo: Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice
identiﬁkační číslo: 00082627
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
142. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 00360635
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
143. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 28, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 00360716
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
144. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Československé armády 1360, 434 38 Most
identiﬁkační číslo: 00080730
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
145. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov
identiﬁkační číslo: 00360571
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
146. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 00361224
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
147. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
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b) název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: České mládeže 1/31, 405 02 Děčín
identiﬁkační číslo: 00360210
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
148. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 29-34, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 00360724
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
149. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 289, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 00361160
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
150. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 00360643
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
151. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00083186
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
152. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 00083241
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
153. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Michalská 7, 412 01 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 00083259
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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