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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
oznamuje
zrušení státní příspěvkové organizace dnem 30. 11. 2009
název: Státní výzkumný ústav ochrany materiálu bez likvidace, sídlo: U Měšťanského pivovaru 4, 170 00 Praha 7,
identiﬁkační číslo: 00002364

KRAJ OLOMOUCKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
identiﬁkační číslo: 75010984
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 903, na st. parc. č. 1074, budova č. p. 1443, na st. parc.
č. 1625/1, garáž, bez č. p., na st. parc. č. 1075/3, budova bez č. p., na st. parc. č. 1625/2, – stavby (nezapsané do
katastru nemovitostí), kyslíková stanice, na st. parc. č. 4022, kočárkárna, na parc. č. 128/1, vše v k. ú. Šumperk,
obec Šumperk,
– pozemky, st. parc. č. 1074, 1075/3, 1625/1, 1625/2, 4022, parc. č. 128/1, 1257/101, vše v k. ú. Šumperk, obec
Šumperk, pozemek, parc. č. 2711/54, v k. ú. Rapotín, obec Rapotín, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb za podmínek stanovených
vyhláškou Ministerstva ﬁnancí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace
sídlo: U dětského domova 269, 779 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 00849197
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: péče o všestranný rozvoj dětí v kojeneckém ústavu a dětském domově v souladu s § 38 zákona
č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, poskytování zdravotní péče zdravotně nebo sociálně ohroženým a postiženým dětem, a to v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, klinická psychologie, fyzioterapie, doprava raněných, nemocných a rodiček, všeobecná sestra (ošetřovatelská péče), poskytování zdravotní
ve stacionáři (obor fyzioterapie a ošetřovatelská péče), zajišťování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, hostinská
činnost (služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze klientům jiných zdravotnických služeb
poskytovaných Sdruženými zařízeními pro péči o dítě v Olomouci, příspěvkové organizace, těmto klientům
mohou být poskytovány také ubytovací služby)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 41, na st. parc. č. 1302, v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc – Nová Ulice, budova č. p. 265, na st. parc. č. 333/1, 333/2, 333/3, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc-Hejčín,
budova č. p. 103, na st. parc. č. 93, budova č. p. 269, na st. parc. č. 273, stavba bez č. p., na st. parc. č. 649, stavba
bez č. p., na st. parc. č. 1093, stavba bez č. p., na st. parc. č. 1099, stavba bez č. p., na st. parc. č. 1100, stavba bez
č. p., na st. parc. č. 1101, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc-Nové Sady, – stavby (nezapsané do
katastru nemovitostí), dětský bazén, na parc. č. 96/2, zahradní domek, na parc. č. 96/2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc-Hejčín, HUP, na parc. č. 297/1, zahradní domek na parc. č. 297/1, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc-Nové Sady,
– pozemky, st. parc. č. 11302, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, st. parc. č. 333/1, 333/2, 333/3, parc. č. 96/2,
96/5, 96/6, 96/7, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, st. parc. č. 93, 273, 649, 1093, 1099, 1100, 1101, parc.
č. 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 623/6, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb za podmínek stanovených
vyhláškou Ministerstva ﬁnancí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 00849103
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: veškerý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb za podmínek stanovených
vyhláškou Ministerstva ﬁnancí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: 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. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun
identiﬁkační číslo: 00600946
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: veškerý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb za podmínek stanovených
vyhláškou Ministerstva ﬁnancí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ubytovací služby, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identiﬁkační číslo: 00849081
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: veškerý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb za podmínek stanovených
vyhláškou Ministerstva ﬁnancí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: 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. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO BECHYNĚ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Základní škola Bechyně, Libušina 164, příspěvková organizace
sídlo: Libušina 164, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 70991766
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pronájem nebytových prostor,
půjčování vybavení a zařízení ZŠ
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: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Základní škola Bechyně, Školní 293, příspěvková organizace
sídlo: Školní 293, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 70991723
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pronájem nebytových prostor,
půjčování vybavení a zařízení ZŠ
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: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, příspěvková organizace
sídlo: Na Libuši 859, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 70991839
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zřizování zájmových kroužků, logopedická prevence, pořádání vzdělávacích kursů, provozování
jiné zájmové činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Kulturní středisko města Bechyně, příspěvková organizace
sídlo: 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Zdravotní středisko Bechyně, příspěvková organizace
sídlo: 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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provádět pravidelnou roční inventarizaci,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Bechyně
zařazení do okresu: Tábor
b) název: Městské lesy Bechyně, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 71233601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele, s výjimkou nabytí
(úplatného i bezúplatného) majetku do 40 000,- Kč v jednom případě, nejvýše však do 200 000,- Kč ročně,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší
je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti, se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
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– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO HOSTIVICE
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Mateřská škola Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: Litovická 107, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 47003391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 549 786,85 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem bytových a nebytových
prostor, ubytovací služby, hostinská činnost, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kursů, pronájem prostor MŠ pro provozování nápojových automatů, prodej výpěstků ze školního pozemku, kopírování, sběr odpadových surovin a léčivých bylin, odprodej zbylých obědů zaměstnancům kuchyně
apod.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 62931504
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina, školní klub, školní jídelna, zabezpečování využití
školních tělocvičen pro tělovýchovnou a zájmovou činnost
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: movitý majetek v hodnotě 11 893 871,71 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem bytových a nebytových
prostor, ubytovací služby, hostinská činnost, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kursů, pronájem prostor ZŠ pro provozování nápojových automatů, prodej výpěstků ze školního pozemku, kopírování, sběr odpadových surovin a léčivých bylin, odprodej zbylých obědů zaměstnancům kuchyně
apod.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 79, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 75034221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování výchovy a základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. mentálním postižením a vývojovými poruchami učení,
škola poskytuje obory studia Základní škola a Pomocná škola, součástí ZŠ je školní družina a dvě pracoviště,
a to Hostivice a Čičovice
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 580 896,03 Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 38 996,20 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem bytových a nebytových
prostor, ubytovací služby, hostinská činnost, pořádání kulturních, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kursů, pronájem prostor ZŠ pro provozování nápojových automatů, prodej výpěstků ze školního pozemku, kopírování, sběr odpadových surovin a léčivých bylin, odprodej zbylých obědů zaměstnancům kuchyně
apod.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Technické služby Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 100, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 00875210
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provoz a údržba bytového a nebytového
fondu ve vlastnictví zřizovatele, péče o prostranství města, provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu, zajišťování odpadového hospodářství města a provádění veřejně prospěšných prací
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova Jiráskova č. p. 100, na pozemku
parc. č. 784/1, budova Jiráskova č. p. 187 (s výjimkou nebytových prostor předaných do správy organizační
složky Městská policie Hostivice), na pozemku parc. č. 785, pozemky – parc. č. 784/1, parc. č. 785, vše
v k. ú. Hostivice, movitý majetek v hodnotě 2 630 159,43 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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– organizace vede dlouhodobý majetek v podrozvahové evidenci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: možnost vykonávání doplňkové
činnosti, a to i mimo území města Hostivice, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO KOPIDLNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Kopidlno
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno, příspěvková organizace
sídlo: Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno
identiﬁkační číslo: 70992240
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při zadávání veřejných zakázek postupuje příspěvková organizace dle vnitřního předpisu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor pro zajištění hlavní činnosti bez souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, vedení účetnictví, podnájem bytu v čp. 297 a krátkodobý podnájem nebytových
prostor včetně vnitřního vybavení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libčice nad Vltavou
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Mateřská škola Libčice nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Chýnovská 367, 252 66 Libčice nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 75034298
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 367, Chýnovská, na parc. č. 124, objekt na parc.
č. 125, pozemky – parc. č. 124, zast. plocha, parc. č. 125, zast. plocha, parc. č. 126/1, zahrada, vše v k. ú. Libčice nad Vltavou, byt pro správce v domě čp. 367 zůstává ve správě zřizovatele, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– služební byt zůstává nadále ve správě zřizovatele a příspěvkové organizaci se nepředává,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vzdělávací a kulturní činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libčice nad Vltavou
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola Libčice nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 75031523
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní
jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 68, ulice 5. května, na parc. č. 77, objekt na čp.
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54, ulice 5. května, parc. č. 80, pozemky – parc. č. 77, zast. plocha, parc. č. 78, ost. plocha, parc. č. 79, ost.
plocha, parc. č. 80, zast. plocha, parc. č. 160, ost. plocha, parc. č. 81/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 81/2,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Libčice nad Vltavou, byty pro učitele v domě čp. 54 zůstávají ve správě
zřizovatele, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– služební byty zůstávají nadále ve správě zřizovatele a příspěvkové organizaci se nepředávají,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vzdělávací a kulturní činnost, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libčice nad Vltavou
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Letecká 441, 252 66 Libčice nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 70964190
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování výuky v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru v rozsahu
závazných předpisů v oblasti základního uměleckého školství, součástí organizace jsou pobočky: 252 62 Horoměřice, Velvarská 310, 252 64 Velké Přílepy, Pražská 38, 253 01 Hostivice, Komenského 141, 252 65 Tursko,
Holubice 67, ZUŠ pořádá se souhlasem zřizovatele a s jeho ﬁnanční spoluúčastí nad rámec své výuky koncerty,
festivaly, výstavy, letní dílny uměleckého zaměření a další kulturní akce blízké činnosti školy ve všech místech
poskytovaného vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka), zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 441, ulice Letecká, na parc. č. 1, pozemek – parc.
č. 1, zast. plocha, vše v k. ú. Letky, byt pro správce v domě čp. 441 zůstává ve správě zřizovatele, movitý
majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– služební byt zůstává nadále ve správě zřizovatele a příspěvkové organizaci se nepředává,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vzdělávací a kulturní činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO NÁCHOD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 1345, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996415
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, příspěvková organizace
sídlo: Březinova 669, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996466
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996440
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 301, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996431
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Alšova 952, příspěvková organizace
sídlo: Alšova 952, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996377
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, příspěvková organizace
sídlo: Vítkova 304, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996458
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, příspěvková organizace
sídlo: Myslbekova 4, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996393
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
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b) název: Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, příspěvková organizace
sídlo: Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 00857611
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Náchod, Komenského 425, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 425, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70154279
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Náchod-Plhov, Příkopy 1186, příspěvková organizace
sídlo: Příkopy 1186, 547 01 Náchod-Plhov
identiﬁkační číslo: 70154287
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,

Částka 9

Ústřední věstník

stránka 335

– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, příspěvková organizace
sídlo: Drtinovo náměstí 121, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996474
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Náchod, 1. máje 365, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 365, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70996491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55, příspěvková organizace
sídlo: Pavlišovská 55, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 709966504
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: 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: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní umělecká škola J. Falty, Náchod, Komenského 265, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 265, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 67439241
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 243, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 71236830
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
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b) název: Kino Vesmír, příspěvková organizace
sídlo: Hurdálkova 147, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 00857866
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 178, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 62731891
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Náchod
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Městské středisko sociálních služeb MARIE, příspěvková organizace
sídlo: Bartoňova 1998, 547 01 Náchod
identiﬁkační číslo: 70947589
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– k nabývání movitého majetku hmotného v hodnotě nad 40 000,- Kč a nehmotného nad 60 000,- Kč je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nová Bystřice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, příspěvková organizace
sídlo: Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice
identiﬁkační číslo: 75000491
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace,
– vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 1 000,- Kč včetně, jedná-li se o nedobytnou pohledávku nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– uzavírat smlouvy o pronájmu pozemků, reklamních ploch a nebytových prostor (s výjimkou garáží) na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
– pořizovat, vypůjčovat a půjčovat, najímat a pronajímat majetek v pořizovací ceně v jednotlivých případech do
výše 40 000,- Kč včetně bez DPH bez předchozího souhlasu zřizovatele,
– nabývat movitý majetek darem (peněžními i nepeněžními) v hodnotě nad 20 000,- Kč v jednotlivých případech
jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku do výše zůstatkové hodnoty majetku 3 000,- Kč v jednotlivých
případech, bez souhlasu zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 18. 9. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Police nad Metují
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola Police nad Metují, příspěvková organizace
sídlo: Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
identiﬁkační číslo: 71003894
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na dobu delší než 29 dní pouze se
souhlasem zřizovatele,
– zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
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: město Police nad Metují
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují, příspěvková organizace
sídlo: Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují
identiﬁkační číslo: 70154309
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na dobu delší než 29 dní pouze se
souhlasem zřizovatele,
– zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
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 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Police nad Metují
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní umělecká škola Police nad Metují, příspěvková organizace
sídlo: Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují
identiﬁkační číslo: 62728814
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: zřizovatel bezúplatně převádí dlouhodobý majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech
jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná za pomoci jiných zdrojů podléhá schválení zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Police nad Metují
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Knihovna města Police nad Metují, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují
identiﬁkační číslo: 62728954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové
organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku na dobu delší než 29 dní pouze se
souhlasem zřizovatele,
– zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním),
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, příspěvková organizace
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, součástí ZŠ je školní jídelna, školní klub,
školní družina a stanice zájmových činností, odloučené pracoviště Prachatice, Rumpálova 999, kde se poskytuje
činnost stanice zájmových činností
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek v hodnotě 23 260 275,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 10 446 693,- 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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240, příspěvková organizace
sídlo: Zlatá Stezka 240, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932174
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek v hodnotě 17 867 424,35 Kč, movitý majetek v hodnotě 9 527 265,14 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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Národní 1018, příspěvková organizace
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00583278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 58 229 649,30 Kč, movitý majetek v hodnotě 13 315 572,45 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 23. 12. 1991 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223, příspěvková organizace
sídlo: Krumlovská 223, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70987203
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 28 977 037,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 8 537 310,64 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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31. 10. 2002 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Městská knihovna Prachatice, příspěvková organizace
sídlo: Husova 71, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00583197
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 1 942 811,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 955 730,92 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 24. 3. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Kulturní a informační služby města Prachatice, příspěvková organizace
sídlo: Horní 170, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00071897
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 13 340 110,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 637 457,20 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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
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darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s předchozím souhlasem zřizovatele,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a zápůjčka nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 4. 5. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO VERNEŘICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Verneřice
nový název zřizovatele: město Verneřice
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace
sídlo: 407 25 Verneřice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 7 114 004,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 463 498,18 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– schválení prominutí pohledávek podléhá schválení zastupitelstva města,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– nabývání movitého majetku darem v hodnotě nad 20 000,- Kč v jednotlivých případech jen za předchozího
písemného souhlasu zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS KOLOVEČ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Koloveč
zařazení do okresu: Domažlice
b) název: Základní škola Koloveč, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 307, 345 43 Koloveč
identiﬁkační číslo: 60610999
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 16 180 075,51 Kč, movitý majetek v hodnotě 965 355,70 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek jen se souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 28. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Koloveč
zařazení do okresu: Domažlice
b) název: Mateřská škola Koloveč, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 306, 345 43 Koloveč
identiﬁkační číslo: 60610743
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: mateřská škola má odloučené pracoviště na adrese: Těšovice 30, 345 43 Koloveč ;
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 349 653,- Kč, movitý majetek v hodnotě 238 585,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek jen se souhlasem zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, 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

stránka 346

Ústřední věstník

Částka 9

OBEC CHOTĚŠOV
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Chotěšov
zařazení do okresu: Plzeň-jih
b) název: Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace
sídlo: Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov
identiﬁkační číslo: 75006707
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon),
součástí ZŠ je školní družina, školní klub a školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 39 115 288,97 Kč, movitý majetek v hodnotě
2 538 986,88 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy o užívání movitého a nemovitého majetku pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, maloobchod,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Chotěšov
zařazení do okresu: Plzeň-jih
b) název: Mateřská škola Chotěšov, příspěvková organizace
sídlo: Luční 590, 332 14 Chotěšov
identiﬁkační číslo: 70947716
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, 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 8 490 003,04 Kč, movitý majetek v hodnotě 539 236,25 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,

Částka 9

Ústřední věstník

stránka 347

– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy o užívání movitého a nemovitého majetku pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou

OBEC JENÍKOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Jeníkovice
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Mateřská škola, Jeníkovice, příspěvková organizace
sídlo: Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem
identiﬁkační číslo: 70983372
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 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 příspěvkové organizaci není svěřen žádný, movitý majetek v hodnotě
341 794,92 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí 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 písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC KOSTELEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kostelec
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Základní škola a mateřská škola Kostelec, příspěvková organizace
sídlo: Kostelec 3, 696 51 Kostelec u Kyjova
identiﬁkační číslo: 75022435
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování, v rámci součásti organizace ZŠ provozuje
Kosteleckou školní galerii, organizace má odloučené pracoviště Mateřská škola a školní jídelna-výdejna na adrese
Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 3, na parc. č. 676, část pozemku parc. č. 678, movitý
majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí 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 písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze na dobu kratší 30 dnů, na dobu delší je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nevyužitých nebytových prostor a nevyužitého movitého majetku, specializovaný maloobchod, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC KŘEČOVICE
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Základní škola Josefa Suka Křečovice
nový název: Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice, příspěvková organizace
sídlo: Křečovice 37, 257 56 Neveklov
identiﬁkační číslo: 75034794

OBEC LAŠKOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Laškov
zařazení do okresu: Prostějov
b) název: Základní škola Laškov, příspěvková organizace
sídlo: 798 57 Laškov 21
identiﬁkační číslo: 70981612
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina a školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 1 262 763,- Kč, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vypracovat zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření za hospodářský rok,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: mimoškolní zájmová činnost dětí
mládeže, mimoškolní výuka v oblasti umění, osvěty, jazyků i vědecko-technických nebo společenských oborů,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou

OBEC LIPOLTICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lipoltice
zařazení do okresu: Pardubice
b) nový název: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, příspěvková organizace
sídlo: 533 64 Lipoltice 46
identiﬁkační číslo: 70189081
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 1 299 909,- Kč.movitý majetek v hodnotě 910 764,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC MĚNÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Měnín
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola Měnín, příspěvková organizace
sídlo: 664 57 Měnín 32
identiﬁkační číslo: 70997012
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 10 275 980,- Kč, movitý majetek v hodnotě 448 754,- 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:
– příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek do vlastnictví zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pronájem nebytových prostor,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Měnín
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola Měnín, příspěvková organizace
sídlo: 664 57 Měnín 376
identiﬁkační číslo: 70997047
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna,
školní jídelna-výdejna, poskytování závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 6 076 305,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 384 538,20 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:
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mění se takto:
– příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek do vlastnictví zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího souhlasu je organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC PASEKY NAD JIZEROU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Paseky nad Jizerou
zařazení do okresu: Semily
b) název: Mateřská škola Paseky nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264
identiﬁkační číslo: 71006753
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 nebyl příspěvkové organizaci předán, movitý majetek v hodnotě 352 342,46 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– 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: dnem zřízení na dobu neurčitou
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OBEC RAČINĚVES
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Račiněves
zařazení do okresu: Litoměřice
b) název: Mateřská škola Račiněves, příspěvková organizace
sídlo: Račiněves 39, 413 01 Roudnice nad Labem
identiﬁkační číslo: 72744863
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: zřizovatel předává majetek na základě smlouvy o výpůjčce
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,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele pouze se souhlasem zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC RADUŇ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Raduň
zařazení do okresu: Opava
b) název: Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace
sídlo: Gudrichova 223, 747 61 Raduň
identiﬁkační číslo: 75029375
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování, a odloučená pracoviště na adrese: MŠ Raduň,
Gudrichova 40, 747 61 Raduň, MŠ Vršovice, 747 61 Vršovice 99 a MŠ Chvalíkovice, 747 06 Chvalíkovice, U České školy 63/11
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem,
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darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pojištění majetku,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná za pomoci jiných zdrojů podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ÚNANOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Únanov
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Základní škola a Mateřská škola Únanov, příspěvková organizace
sídlo: 671 31 Únanov 56
identiﬁkační číslo: 70992274
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna, školní jídelna-výdejna a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 7 609 017,20 Kč, movitý majetek v hodnotě
2 761 113,21 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– bezúplatným převodem,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání kulturních a sportovních akcí, sběr druhotných surovin a léčivých rostlin, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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OBEC VELICHOVKY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velichovky
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Mateřská škola, Velichovky, příspěvková organizace
sídlo: Nová Čtvrť 118, 552 11 Velichovky
identiﬁkační číslo: 75016877
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní
jídelna a školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 129 260,60 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 149 264,85 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:
– nabývání movitého majetku v hodnotě nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravování cizích strávníků, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velichovky
zařazení do okresu: Náchod
b) název: Základní škola, Velichovky, příspěvková organizace
sídlo: Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky
identiﬁkační číslo: 75016796
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní
družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 814 149,25 Kč, movitý majetek v hodnotě 789 877,45 Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– nabývání movitého majetku v hodnotě nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC VCHYNICE
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Mateřská škola Vchynice
nový název: Mateřská škola Vchynice, příspěvková organizace
sídlo: Vchynice 100, 410 02 Lovosice
identiﬁkační číslo: 72745436

OBEC ZÁMĚL
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Záměl
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Záměl, příspěvková organizace
sídlo: Záměl 126, 517 43 Potštejn
identiﬁkační číslo: 75017644
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
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– bezúplatný převod věcí movitých,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými 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:
mění se takto: pořádání odborných kursů a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, stravovací služby pro
cizí strávníky, pronájem, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 8. 2002 na dobu neurčitou

