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MĚSTO LETOHRAD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, příspěvková organizace
sídlo: Taušlova 192, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 75017300
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna,
zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, příspěvková organizace
sídlo: U Dvora 708, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 75017385
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna,
zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace
sídlo: Bohumínská 72/1082, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: 70995362
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace
sídlo: Pěší 1/66, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: 70995371
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace
sídlo: Chrustova 24/1418, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: 70995427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace
sídlo: Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky
identiﬁkační číslo: 70995435
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, příspěvková organizace
sídlo: Bohumínská 68/450, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: 70995214
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace
sídlo: Jaklovecká 14/1201, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: 70995231
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 033 587,81 Kč, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 11/1448, příspěvková organizace
sídlo: Chrustova 11/1448, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: 70995265
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková organizace
sídlo: Chalupova 1/1, 711 00 Ostrava-Antošovice
identiﬁkační číslo: 70995338
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Keramická 8/230, příspěvková organizace
sídlo: Keramická 8/230, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: 70995311
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku

Částka 8

Ústřední věstník

stránka 285

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
sídlo: Požární 8/61, 713 00 Ostrava-Heřmanice
identiﬁkační číslo: 70995281
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Kunčičky, Nástupní 19/146, příspěvková organizace
sídlo: Nástupní 19/146, 718 00 Ostrava-Kunčičky
identiﬁkační číslo: 70995290
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Kunčice, Frýdecká 426/28, příspěvková organizace
sídlo: Frýdecká 426/28, 719 00 Ostrava-Kunčice
identiﬁkační číslo: 70995257
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
b) název: Mateřská škola Ostrava-Muglinov, Komerční 22a/704, příspěvková organizace
sídlo: Komerční 22a/704, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: 70995249
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– přijímání movitých darů v hodnotě nad 20 000,- Kč v každém jednotlivém případě a nemovitých darů pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989088
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 9 683 025,28 Kč, movitý majetek v hodnotě 4 082 836,65 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933901
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 45 406 842,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 877 877,02 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 179 552 832,52 Kč, movitý majetek v hodnotě 10 110 699,20 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
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hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení,
včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 2/1320, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933952
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 16 347 906,34 Kč, movitý majetek v hodnotě 6 222 137,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989061
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 44 804 183,91 Kč, movitý majetek v hodnotě 14 483 820,52 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933979
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 54 101 008,77 Kč, movitý majetek v hodnotě 8 000 771,01 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989037
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní jídelna
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 79 565 625,66 Kč, movitý majetek v hodnotě 15 689 100,83 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B/3295, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933944
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní
jídelna a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 47 483 832,20 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 927 877,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské
činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933987
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 55 521 236,65 Kč, movitý majetek v hodnotě 9 146 197,63 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,

Částka 8

Ústřední věstník

stránka 295

– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 68917066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: plnění úkolů v rozvoji kultury a vzdělávání, které patří do samostatné působnosti zřizovatele, dle
§ 35, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 13 099 503,42 Kč, movitý majetek v hodnotě 11 645 055,29 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31. 12. 1998 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027305
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 4 729 392,96 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 982 315,68 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027313
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny

Částka 8

Ústřední věstník

stránka 297

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 539 290,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 057 287,07 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70934011
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 718 464,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 178 419,03 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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–
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dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovní činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 63029049
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 4 667 173,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 681 828,44 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
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– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba,
knihařské a kopírovací práce, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poskytování služeb pro rodinu a domácnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1995 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027330
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 3 359 474,10 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 813 261,53 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba,
knihařské a kopírovací práce, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti,
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praní pro domácnost, žehlení a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 66739721
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 304 027,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 320 490,55 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, zprostředkování
obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků, fotograﬁcké služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské
činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1997 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027348
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 373 434,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 257 960,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027356
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 11 306 009,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 911 150,02 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
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– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027364
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 4 403 898,46 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 689 165,23 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 66934885
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 7 111 498,95 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 455 346,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1998 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70934002
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní družina
a školní klub
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 15 767 355,34 Kč, movitý majetek v hodnotě 3 415 749,06 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání movitého majetku nad 100 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nákupem nebo vlastní činností pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace,
– oprávnění vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících
veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů,
školení, včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Základní škola Brána jazyků, Praha 1, Mikulandská 5
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nový název: Základní škola Brána jazyků, příspěvková organizace
sídlo: Mikulandská 134/5, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436123
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: movitý majetek v hodnotě 2 056 956,65 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
nový název: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace
sídlo: Truhlářská 1120/22, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436166
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 1 234 173,99 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Základní škola nám. Curieových, Praha 1, Curieových 2
nový název: Základní škola nám. Curieových, příspěvková organizace
sídlo: nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436115
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 822 782,66 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
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a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7
nový název: Malostranská základní škola, příspěvková organizace
sídlo: Josefská 625/7, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436093
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 959 405,37 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Základní škola Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4
nový název: Základní škola Uhelný trh, příspěvková organizace
sídlo: Uhelný trh 425/4, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 686 159,95 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22
nový název: Základní škola Vodičkova, příspěvková organizace
sídlo: Vodičkova 683/22, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60436140
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 1 097 551,28 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300
nový název: Mateřská škola Hellichova, příspěvková organizace
sídlo: Hellichova 300/13, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 67365957
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 232,72 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Letenská, Praha 1, Letenská 5
nový název: Mateřská škola Letenská, příspěvková organizace
sídlo: Letenská 120/5, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70109711
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 245,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 11. 12. 2000 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 11
nový název: Mateřská škola Masná, příspěvková organizace
sídlo: Masná 700/11, 110 01 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70101205
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 245,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou

stránka 308

Ústřední věstník

Částka 8

10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416
nový název: Mateřská škola Národní, příspěvková organizace
sídlo: Národní 416/37, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63832925
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 245,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Integrovaná mateřská škola, Praha 1, Opletalova 14
nový název: Mateřská škola Opletalova, příspěvková organizace
sídlo: Opletalova 925/14, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63832909
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 252 491,82 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11
nový název: Mateřská škola Pštrossova, příspěvková organizace
sídlo: Pštrossova 204/11, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 67365949
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 245,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
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13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Mateřská škola Revoluční, Praha 1, Revoluční 26
nový název: Mateřská škola Revoluční, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 1247/26, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70108811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 126 245,91 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 11. 12. 2000 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Školní jídelna Dražického náměstí, Praha 1, Dražického náměstí 10/65
nový název: Školní jídelna Dražického náměstí, příspěvková organizace
sídlo: Dražického náměstí 65/10, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 67365884
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Školní jídelna Jindřišská, Praha 1, Jindřišská 36/966
nový název: Školní jídelna Jindřišská, příspěvková organizace
sídlo: Jindřišská 966/36, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60449632
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
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16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Školní jídelna Karmelitská, Praha 1, Karmelitská 13/546
nový název: Školní jídelna Kamelitská, příspěvková organizace
sídlo: Karmelitská 546/13, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63832968
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Školní jídelna Uhelný trh, Praha 1, Uhelný trh 4
nový název: Školní jídelna Uhelný trh, příspěvková organizace
sídlo: Uhelný trh 425/4, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63833140
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Školní jídelna Zlatnická, Praha 1, Zlatnická 13
nový název: Školní jídelna Zlatnická, příspěvková organizace
sídlo: Zlatnická 1120/13, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63833123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
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b) původní název: Zařízení školního stravování, Praha 1, Vojtěšská 13
nový název: Školní jídelna Vojtěšská, příspěvková organizace
sídlo: Vojtěšská 216/13, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63833131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 1
b) původní název: Škola v přírodě a školní jídelna Čestice
nový název: Škola v přírodě Čestice, příspěvková organizace
sídlo: 387 19 Čestice 8
identiﬁkační číslo: 47254858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel poskytuje v souladu s ustanovením § 39b zákona č. 250/2000 Sb., příspěvkové organizaci pro
získání daru pro zřizovatele předchozí souhlas společný pro více právních úkonů pro přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 3. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Domovní správa Radotín, příspěvková organizace, sídlo: Sídliště 1075/15, 153 00 Praha-Radotín, identiﬁkační číslo: 00639591

MĚSTO ŠPINDLERŮV MLÝN
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Technické služby města Špindlerův Mlýn, příspěvková organizace, sídlo: Vrchlabská 71, 543 51 Špindlerův Mlýn, identiﬁkační číslo: 49290631

MĚSTO TRUTNOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Trutnov
zařazení do okresu: Trutnov
b) název: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, příspěvková organizace
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sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
identiﬁkační číslo: 720495837
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace je zřízena za účelem zajištění kulturních, společenských, osvětových a vzdělávacích veřejně prospěšných služeb a neziskových činností, které jsou
v působnosti města Trutnova a jsou provozovány na jeho území, v souladu s tímto hlavním účelem vykonává
činnost pro město Trutnov i pro třetí osoby, pořádání klasických a alternativních představení z oblasti divadelního,
hudebně dramatického a tanečního umění, koncertů různých žánrů hudby, konfrontačních a inspirativních setkání
a přehlídek, hudebních a divadelních festivalů, výstav originálů a kopií výtvarných děl či fotograﬁí profesionálních
i neprofesionálních autorů, zábavných a estrádních vystoupení, přehlídek, soutěží, společenských večerů a plesů,
trhů tradičních řemesel, výchovných přednášek a besed pro školy a veřejnost, představení pro mateřské, základní,
střední školy, akcí rozvíjejících spolkovou činnost, výuky v oblasti umění a společenského tance, dále pořadatelský
a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města a jeho organizací, veřejné předvádění audiovizuálních
děl, provádění propagace, veřejná osvěta, vydávání periodických i neperiodických publikací, distribuce propagačních a informačních materiálů, nahrávání a jiné služby související s pořizováním audio či audiovizuálního záznamu
pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, spolky, neziskové organizace, poskytování prostor pro zkoušky
místním neprofesionálním hudebním skupinám či ochotnickým divadelním souborům, poskytování prostor pro
spolkovou činnost, provozování vlastních internetových stránek
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: k datu vzniku organizace není organizaci předáván žádný majetek
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku nebo uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor, výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 12. 2009 na dobu neurčitou

OBEC LADNÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ladná
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 13, 691 46 Ladná
identiﬁkační číslo: 75092654
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem nebo
jinou formou zde neuvedenou do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 11. 2006 na dobu neurčitou

OBEC MORAVIČANY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Moravičany
zařazení do okresu: Šumperk
b) název: Základní škola Moravičany, příspěvková organizace
sídlo: 789 82 Moravičany 213
identiﬁkační číslo: 71002219
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina, školní
jídelna-výdejna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 574 189,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 041 611,75 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Moravičany
zařazení do okresu: Šumperk
b) název: Mateřská škola Moravičany, příspěvková organizace
sídlo: 789 82 Moravičany 260
identiﬁkační číslo: 71002201
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní
jídelna a závodní stravování zaměstnanců
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 3 073 737,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 419 929,11 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládané ceny pro rok 2010 a periodicity distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Název věstníku
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů

Cena

4krát ročně

400 Kč

Energetický regulační věstník
Zpravodaj Českého statistického úřadu

12krát ročně
12krát ročně

1700 Kč
520 Kč

Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí

5krát ročně
2krát ročně
8krát ročně
16krát ročně

450 Kč
150 Kč
1900 Kč
1420 Kč

Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

6krát ročně

450 Kč

12krát ročně

600 Kč

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objenávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

