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MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 30. 11. 2009
původní název: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín, Komenského 607, okres Karviná
nový název: Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 607/3, 737 01 Český Těšín
identiﬁkační číslo: 60784512

MĚSTO DAČICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Mateřská škola Dačice, příspěvková organizace
sídlo: Bratrská 177/I., 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 71006044
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 14 964 488,92 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– zpracovat plán oprav, údržby a investic na každé dva po sobě jdoucí kalendářní roky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 75000067
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 nepředává příspěvkové organizaci žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: nevymezuje se
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 75000041
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 31 476 369,33 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– zpracovat plán oprav, údržby a investic na každé dva po sobě jdoucí kalendářní roky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Základní škola Dačice, Komenského 7, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 7/V., 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 75000059
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 20 066 611,61 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– zpracovat plán oprav, údržby a investic na každé dva po sobě jdoucí kalendářní roky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas 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
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Městská knihovna Dačice, příspěvková organizace
sídlo: Patočkova 89, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 60819529
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 3 130 297,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– zpracovat plán oprav, údržby a investic na každé dva po sobě jdoucí kalendářní roky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Městské kulturní středisko Dačice, příspěvková organizace
sídlo: Palackého náměstí 4/I, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 00365769
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 3 769 720,- 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
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–
–
–
–

odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– zpracovat plán oprav, údržby a investic na každé dva po sobě jdoucí kalendářní roky,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas 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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Městské muzeum a galerie Dačice, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkovo náměstí 85/I, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 00365777
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– uzavírat smlouvy k zajišťování provozu příspěvkové organizace,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dačice
zařazení do okresu: Jindřichův Hradec
b) název: Nemocnice Dačice, příspěvková organizace
původní sídlo: Antonínská 85, 380 16 Dačice II
nové sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 60817879
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: ruší se příloha A vymezující rozsah svěřeného nemovitého majetku
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: ruší se vymezení majetkových práv ke svěřenému nemovitému majetku
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

stránka 362

Ústřední věstník

Částka 10

9. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2010
název: Nemocnice Dačice, sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice, identiﬁkační číslo: 60817879

MĚSTO DUBÍ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Dubí 2, Tovární 110, příspěvková organizace
sídlo: Tovární 110, 417 02 Dubí 2
identiﬁkační číslo: 72743123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1
identiﬁkační číslo: 46071156
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Školní jídelna, Dubí 1, Krušnohorská 203, příspěvková organizace
sídlo: Krušnohorská 203, 417 01 Dubí 1
identiﬁkační číslo: 72743204
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: 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, příspěvková organizace
sídlo: Rokosovského 236, 417 02 Dubí 2
identiﬁkační číslo: 60232790
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Mstišov, Dubí 3, Školní 39, příspěvková organizace
sídlo: Školní 39, 417 03 Dubí 3
identiﬁkační číslo: 72743280
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí

stránka 364

Ústřední věstník

Částka 10

zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Dubánek, Dubí 1, Křížíkova 157, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 157, 417 01 Dubí 1
identiﬁkační číslo: 72743042
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Cibuláček, Dubí 1, Tovární 517, příspěvková organizace
sídlo: Tovární 517, 417 01 Dubí 1
identiﬁkační číslo: 72742968
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Frenštát pod Radhoštěm
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 47657651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, a odloučená pracoviště
na adrese: Markova 1176, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, Frenštát pod Radhoštěm
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 v hodnotě
16 108 347,02 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 2 000,- Kč,
– nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do výše 2 000,- Kč,
– nákup věcí movitých v hodnotě do 2 000 000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ,
– při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– vyřazování nepotřebného, zastaralého a nefunkčního majetku provádí na návrh organizace zřizovatel
– 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, 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Frenštát pod Radhoštěm
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, příspěvková organizace
sídlo: Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 60336251
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, a odloučená pracoviště
na adrese: Dolní 404, Frenštát pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1391, Frenštát pod Radhoštěm
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek v hodnotě
15 532 265,14 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 majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 2 000,- Kč,
– nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do výše 2 000,- Kč,
– nákup věcí movitých v hodnotě do 2 000 000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ,
– při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
vyřazování nepotřebného, zastaralého a nefunkčního majetku provádí na návrh organizace zřizovatel
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, 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 Frenštát pod Radhoštěm
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: ASTRA, centrum volného času, Frenštát p. R., příspěvková organizace
sídlo: Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: 75094983
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky,
studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo
jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového
vzdělávání v centru volného času dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), zabezpečování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě nájemní smlouvy, movitý majetek v hodnotě
3 557 285,36 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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,
– nabytí peněžitého daru účelově určeného i neurčeného do výše 2 000,- Kč,
– nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do výše 2 000,- Kč,
– nákup věcí movitých v hodnotě do 2 000 000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ,
– při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– vyřazování nepotřebného, zastaralého a nefunkčního majetku provádí na návrh organizace zřizovatel,
– 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. 2007 na dobu neurčitou

MĚSTO HUMPOLEC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Zdravotní služby města Humpolec, příspěvková organizace, sídlo: Hálkova 422, 396 01 Humpolec, identiﬁkační číslo: 69100250
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MĚSTO HUSTOPEČE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Městské kulturní středisko Hustopeče, příspěvková organizace, sídlo: Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče,
identiﬁkační číslo: 48480045
MĚSTO LIBÁŇ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libáň
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Technické služby města Libáň, příspěvková organizace
sídlo: nám. Svobody 36, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 75119293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování celoročního úklidu a údržby všech místních komunikací, chodníků, hřišť, parků a veřejných zpevněných ploch a ostatních pozemků v majetku města, včetně údržby příslušných kanalizačních
vpustí, údržba a rekonstrukce dopravního značení, údržba a obnova veřejné zeleně, dopravní a mechanizační
činnost vlastními prostředky i prostředky ve výpůjčce pro potřeby města, úklid a údržba hřbitovů, provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci a rekondici, provoz koupaliště, zednictví
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 a doplňuje takto:
– půjčitel souhlasí, aby si výpůjčitel nechal požitky z vypůjčeného majetku
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: silniční a motorová doprava, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, přípravné práce pro stavby, správa a údržba nemovitostí, skladování zboží a manipulace
s nákladem, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003
a) úplný název zřizovatele: město Libáň
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Základní škola a Zvláštní škola Libáň, příspěvková organizace
sídlo: Školní 11, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 70982635
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání žáků základní a zvláštní školy, poskytování předškolní výchovy, součástí organizace je školní družina, školní klub
s školní jídelna
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 11 603 203,- Kč, movitý majetek v hodnotě
3 170 362,- 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,
– 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,

stránka 368

Ústřední věstník

Částka 10

– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem, stravování, vzdělávací
kursy a kroužky, prázdninové tábory, kopírovací služby, využití internetu, půjčování sportovních potřeb, organizování veřejných akcí kulturně-sportovního charakteru, 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 názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2006
původní název: Základní škola a Zvláštní škola Libáň, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola Libáň, příspěvková organizace
sídlo: Školní 11, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 70982635
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 2. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libáň
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Libáň, příspěvková organizace
sídlo: Školní 11, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 70982635
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 13 645 622,50 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 230 825,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Libáň
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Libáň, příspěvková organizace
sídlo: Školní 11, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 70982635
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2006 na dobu neurčitou

MĚSTO NEJDEK
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Mateřská škola Nejdek, Nerudova
nový název: Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 930, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728969
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Mateřská škola Nejdek, Husova
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nový název: Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace
sídlo: Husova 547, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73729019
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru
nový název: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace
sídlo: Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728977
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Mateřská škola Nejdek, Lipová
nový název: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace
sídlo: Lipová 1192, 362 22 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728985
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV.
nový název: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
sídlo: náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 60611049
6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Základní škola Nejdek, Karlovarská
nový název: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace
sídlo: Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek
identiﬁkační číslo: 60611057
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova
nový název: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 63555557

MĚSTO ŘEVNICE
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2009
původní název: Mateřská škola Řevnice, okres Praha-západ
nový název: Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace
sídlo: Mníšecká 676, 252 30 Řevnice
identiﬁkační číslo: 71005803
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2009
původní název: Základní umělecká škola Řevnice, okres Praha-západ
nový název: Základní umělecká škola Řevnice, příspěvková organizace
sídlo: Mníšecká 29, 252 30 Řevnice
identiﬁkační číslo: 75034271

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí, příspěvková organizace, sídlo: U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, identiﬁkační číslo: 64124142
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MĚSTYS BESEDNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Besednice
zařazení do okresu: Český Krumlov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Besednice, příspěvková organizace
sídlo: Školní 228, 382 81 Besednice
identiﬁkační číslo: 00583596
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek v hodnotě
97 598,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny, vložit do majetku
právnické osoby,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisy vydanými zřizovatelem,
– nabytí daru účelově neurčeného do hodnoty 10 000,- Kč v jednotlivém případě,
– nabytí darů účelově určených po předchozím souhlasu zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC BORDOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Bordovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace
sídlo: 744 01 Bordovice 83
identiﬁkační číslo: 70992711
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 do vlastnictví zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny, vložit do majetku
právnické osoby,
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plnit povinnosti vyplývající z hygienických, požárních, bezpečnostních a jiných obecně závazných předpisů,
provádět pravidelné stanovené revize,
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,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
při nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisy vydanými zřizovatelem,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
řádné pojištění majetku, který není pojištěn zřizovatelem,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
nabývání majetku a zajištění služeb do 20 000 Kč bez souhlasu zřizovatele, s předchozím souhlasem zřizovatele
jen v případě, že ﬁnancování je hrazeno z dotačních prostředků,
– nabývání majetku a zajištění služeb nad 20 000 Kč za každý jednotlivý případ jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– nabytí peněžitého nebo nepeněžitého daru v hodnotě do 10 000 Kč bez souhlasu zřizovatele,
– uzavírání smluv nebo smluv o výpůjčce na dobu delší jeden rok jen 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. 2003 na dobu neurčitou

OBEC DOLNÍ VILÉMOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Dolní Vilémovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Dolní Vilémovice, příspěvková organizace
sídlo: 675 52 Dolní Vilémovice 135
identiﬁkační číslo: 71004131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 135, na st. parc. č. 208, pozemky – st. parc. č. 208,
zast.plocha, nádvoří, parc. č. 3/34, zahrada, zapsáno na LV 10001, vše v k. ú. obec Dolní Vilémovice, movitý
majetek v hodnotě 343 836,90 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,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce jen se 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,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky 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
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fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 16. 10. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Dolní Vilémovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola Dolní Vilémovice, příspěvková organizace
sídlo: 675 52 Dolní Vilémovice 42
identiﬁkační číslo: 70885231
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 42, na st. parc. č. 39, pozemky – st. parc. č. 39, zast.
plocha, nádvoří, parc. č. 49, zahrada, zapsáno na LV 10001, vše v k. ú. obec Dolní Vilémovice, movitý majetek
v hodnotě 300 259,- 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,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce jen se 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,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech
jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 6. 12. 2000 na dobu neurčitou

OBEC DVORCE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Dvorce
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: Základní škola a mateřská škola Dvorce, příspěvková organizace
sídlo: Olomoucká 336, 793 68 Dvorce u Bruntálu
identiﬁkační číslo: 70979383
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy a základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí organizace je školní
družina, školní jídelna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: příspěvková organizace samostatně hospodaří s předaným majetkem ve vlastnictví zřizovatele
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 písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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,
– stavební rekonstrukce a modernizace jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– 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:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí pro veřejnost, pořádání kulturních
produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě pro veřejnost, organizace kursů (jazykové, výpočetní technika apod.) pro veřejnost, kopírovací práce, pronájem a půjčování věcí movitých, 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 Dvorce
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 284, 793 68 Dvorce
identiﬁkační číslo: 73930148
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění kulturních služeb, organizování společenského života pro obyvatele obce Dvorce, ﬁtcentra, bazénu, sauny a knihovny, zajišťování pronájmu a využívání nemovitostí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 36 736 540,29 Kč, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
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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,
stavební rekonstrukce a modernizace jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– 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:
mění se takto: hostinská činnost, nájmy nebytových prostor, nájmy movitých věcí, reklamní činnost, ubytovací
služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou

OBEC HALENKOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Halenkovice
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, příspěvková organizace
sídlo: 763 63 Halenkovice 550
identiﬁkační číslo: 75021331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy a základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí organizace je školní družina,
školní jídelna, školní jídelna-výdejna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním, jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– 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 HLUCHOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Hluchov
zařazení do okresu: Prostějov
b) název: Mateřská škola Hluchov, příspěvková organizace
sídlo: Hluchov 73, 798 41 Kostelec na Hané
identiﬁkační číslo: 75023199
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 73, na st. parc. č. 97, pozemky – st. parc. č. 97, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 703/4, ost. plocha a komunikace, parc. č. 703/2, orná půda, vše v k. ú. Hluchov, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC CHOTĚVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Chotěvice
zařazení do okresu: Trutnov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Chotěvice, příspěvková organizace
sídlo: 543 76 Chotěvice 74
identiﬁkační číslo: 75018209
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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 JINDŘICHOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Jindřichov
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace
sídlo: Jindřichov 122, 753 01 Hranice
identiﬁkační číslo: 70985928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na nemovitý majetek na dobu delší než 29 dní jen se souhlasem 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 vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravování cizích strávníků ve školní jídelně, 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 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 předškolní výchovy a základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí organizace je školní družina,
školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců, provozování Kostelecké školní galerie, činnost galerie má umožnit poznávání výtvarného umění dětem školy, jejich rodičům, ale i ostatní veřejnosti, předmětem činnosti je představovat díla současných autorů a různé výtvarné techniky, podporovat a zprostředkovávat lidové tradice regionu
a prezentovat díla i drobných umělců z blízkého okolí, a detašované pracoviště MŠ se školní jídelnou-výdejnou,
Čeložnice 3, 696 51 Kostelec
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 3, na parc. č. 676, část pozemku parc. č. 678, druhou část
užívá oddíl skautu, 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 nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavírání smluv nebo smluv o výpůjčce jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem nemovitého majetku bez souhlasu zřizovatele pouze na dobu kratší 30ti dnů,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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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 KOŽICHOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kožichovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Kožichovice, příspěvková organizace
sídlo: Kožichovice 36, 674 01 Třebíč
identiﬁkační číslo: 71009001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna a zajišťování 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 758 615,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 340 357,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– příspěvková organizace může s majetkem ve vlastnictví zřizovatele nakládat pouze v případech a v rozsahu
stanoveném zřizovatelem,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 jen s předchozím souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pronájem
nebytových prostor, pořádání kulturně výchovných a sportovních akcí, 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 KUCHAŘOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Kuchařovice
zařazení do okresu: Znojmo
b) název: Mateřská škola, Kuchařovice, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 297, Kuchařovice, 669 02 Znojmo
identiﬁkační číslo: 70989974
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna a zajišťování 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 je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– příspěvková organizace může s majetkem ve vlastnictví zřizovatele nakládat pouze v případech a v rozsahu
stanoveném zřizovatelem,
– 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 smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce jen s předchozím souhlasem 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 vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC LEDČICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Ledčice
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola a mateřská škola Ledčice, příspěvková organizace
sídlo: Ledčice 179, 277 08 Ledčice
identiﬁkační číslo: 70996598
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 3 646, 844,- Kč, movitý majetek v hodnotě 988 069,- 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 majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– nabytí darů účelově neurčených do hodnoty 40 000 Kč v jednotlivém případě bez souhlasu zřizovatele,
– k přijetí daru účelově neurčeného nad hodnotu 40 000 Kč 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:
mění se takto: hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, 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 LICHNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Lichnov
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace
sídlo: 742 75 Lichnov 360
identiﬁkační číslo: 75027241
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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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,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
nabývání majetku a zajištění služeb do 40 000 Kč bez souhlasu zřizovatele, s předchozím souhlasem zřizovatele
jen v případě, že ﬁnancování je hrazeno z dotačních prostředků,
– nabytí peněžitého daru nebo nepeněžitého daru v hodnotě do 10 000 Kč bez souhlasu zřizovatele,
– uzavírání smluv nebo smluv o výpůjčce na dobu delší l rok jen 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. 2003 na dobu neurčitou

OBEC NOVÉ MĚSTO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Nové Město
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Základní škola, Nové Město, příspěvková organizace
sídlo: Nové Město 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
identiﬁkační číslo: 70986789
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina, 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 2 282 765,- Kč, movitý majetek v hodnotě 367 584,70 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 nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat 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:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC OLEŠKA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Oleška
zařazení do okresu: Praha-východ
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b) název: Základní škola Oleška, příspěvková organizace
sídlo: 281 62 Oleška 103
identiﬁkační číslo: 70990646
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 si k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Oleška
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Mateřská škola Oleška, příspěvková organizace
sídlo: 281 62 Oleška 9
identiﬁkační číslo: 70990638
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 si k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací vyhradil předchozí písemný
souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC RAKOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Rakov
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Mateřská škola Rakov, příspěvková organizace
sídlo: Rakov 28, 753 54 Soběchleby
identiﬁkační číslo: 75029227
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování výchovy dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, zajišťování stravování
svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
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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:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o půjčce jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC RYBÍ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Rybí
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace
sídlo: 742 65 Rybí 110
identiﬁkační číslo: 75027194
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabytí peněžitého daru nebo nepeněžitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele,
– nabytí věcí movitých a nákup služeb do 40 000,- Kč za jednotlivý případ bez souhlasu 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Rybí
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Rybí, příspěvková organizace
sídlo: 742 65 Rybí 318
identiﬁkační číslo: 75027178
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– nabytí peněžitého daru nebo nepeněžitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč bez souhlasu zřizovatele,
– nabytí věcí movitých a nákup služeb do 40 000,- Kč za jednotlivý případ bez souhlasu 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC TICHÁ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Tichá
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace
sídlo: 742 74 Tichá 282
identiﬁkační číslo: 70986479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 v hodnotě
2 974 183,94 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 souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
– oprávnění nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat věci movité a služby v hodnotě do 50 000,- Kč bez
DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování příslušných listin a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– v případě, že je nákup věcí movitých, služeb a stavebních prací hrazených z prostředků nebo dotačních programů a fondů EU, je pro platnost takového právního úkonu vždy nutný předchozí písemný souhlas 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 TIŠICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Tišice
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Mateřská škola Tišice, příspěvková organizace
sídlo: 277 15 Tišice 271
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 v hodnotě
3 187 260,- 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,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– uzavírat smlouvy o nájmu a smlouvách o půjčce jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech
jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 11. 10. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Tišice
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Tišice, příspěvková organizace
sídlo: 277 15 Tišice 74
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 v hodnotě
7 676 989,26 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,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– uzavírat smlouvy o nájmu a smlouvách o půjčce jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech
jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 11. 10. 2002 na dobu neurčitou
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OBEC URČICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Určice
zařazení do okresu: Prostějov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace
sídlo: 798 04 Určice 400
identiﬁkační číslo: 62859129
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní družina, školní jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 400, oplocení hřiště ZŠ, oplocení ZŠ, polytechnická
dílna, plynoﬁkace ZŠ, budova č. p. 72, budova II. č. p. 72, oplocení zahrady MŠ, plynoﬁkace MŠ, pozemky –
parc. č. 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, parc. č. 13, 14, 16, 17, 18,
vše v k. ú. Určice
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 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu, smlouvách o výpůjčce a jiných smlouvách,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Určice
zařazení do okresu: Prostějov
b) název: Kulturní klub Určice, příspěvková organizace
sídlo: 798 04 Určice 112
identiﬁkační číslo: 00637858
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: organizování, zprostředkovávání a poskytování společenských, uměleckých, vzdělávacích, rekreačních, sportovních a jiných kulturních aktivit, provozování knihovny a vytváření podmínek pro kulturní rozvoj
obce
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 248 829,- 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:
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–
–
–
–

k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí 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,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu, smlouvách o výpůjčce a jiných smlouvách,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC VELKÁ POLOM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Velká Polom
zařazení do okresu: Ostrava-město
b) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
sídlo: Opavská 350, 747 64 Velká Polom
identiﬁkační číslo: 75026970
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, poskytování závodního stravování zaměstnanců a odloučená pracoviště
v obci Velká Polom, Opavská 59 a v obci Horní Lhota, Záhumení 44
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas,
– bezúplatný převod movitého majetku,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– 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,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky 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,
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– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, výchova a mimoškolní vzdělávání, 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 VEŘOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Veřovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace
sídlo: 742 73 Veřovice 276
identiﬁkační číslo: 75029286
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, poskytování závodního stravování zaměstnanců a odloučené pracoviště MŠ na adrese: Veřovice 529
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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 pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat věci movité a služby v hodnotě do 50 000,- Kč bez
DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování příslušných listin a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky,
za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– v případě, že je nákup věcí movitých, služeb a stavebních prací hrazen z prostředků nebo dotačních programů
a fondů EU, je pro platnost takového právního úkonu vždy nutný předchozí písemný souhlas 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, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské
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činnosti, 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 Veřovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Kulturní zařízení Veřovice, příspěvková organizace
sídlo: 742 73 Veřovice 101
identiﬁkační číslo: 48430463
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: příprava, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek, koncertů
v obci a jejich propagace, spolupráce s občanskými sdruženími obce, příspěvkovou organizací Základní škola
a Mateřská škola Veřovice, kulturní a školskou komisí a dalšími subjekty včetně podnikatelů při zpracování
plánu kulturně společenské činnosti obce, uspořádání vánočního jarmarku, dne obce a obecního plesu ve spolupráci s místními spolky, zabezpečení provozu a poskytování služeb veřejné knihovny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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 pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat věci movité a služby v hodnotě do 50 000,- Kč bez
DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování příslušných listin a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky,
za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– v případě, že je nákup věcí movitých, služeb a stavebních prací hrazen z prostředků nebo dotačních programů
a fondů EU, je pro platnost takového právního úkonu vždy nutný předchozí písemný souhlas 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, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské
činnosti, 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

OBEC VRAŇANY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vraňany
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Vraňany, příspěvková organizace
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sídlo: 277 07 Vraňany 67
identiﬁkační číslo: 70999317
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní
družina a školní jídelna, poskytování závodního stravování zaměstnanců
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 1 394 233,- Kč, movitý majetek v hodnotě 607 129,58 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených v hodnotě do 40 000,- Kč v jednotlivém případě,
– k přijetí daru účelově neurčeného v hodnotě nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vraňany
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Mateřská škola Vraňany, příspěvková organizace
sídlo: 277 07 Vraňany 67
identiﬁkační číslo: 70999309
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
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 903 321,- Kč, movitý majetek v hodnotě 154 774,- 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 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– nabývání peněžitých darů účelově neurčených v hodnotě do 40 000,- Kč v jednotlivém případě,
– k přijetí daru účelově neurčeného v hodnotě nad 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ZBRASLAVICE
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Kino Zbraslavice, příspěvková organizace, sídlo: 285 21 Zbraslavice, identiﬁkační číslo: 48677426

OBEC ZVOLE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Zvole
zařazení do okresu: Žďár nad Sázavou
b) název: Základní škola Zvole, příspěvková organizace
sídlo: Zvole 84, 592 56 Zvole nad Pernštejnem
identiﬁkační číslo: 75022087
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání majetku do vlastnictví si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas,
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč s předchozím souhlasem zřizovatele,
– nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč s předchozím souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Zvole
zařazení do okresu: Žďár nad Sázavou
b) název: Mateřská škola Olešínky, příspěvková organizace
sídlo: Olešínky 48, 592 51 Dolní Rožínka
identiﬁkační číslo: 75022095
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 nabývání majetku do vlastnictví si zřizovatel vyhradil předchozí souhlas,
– nabývání dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč s předchozím souhlasem zřizovatele,
– nabývání dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč s předchozím souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC ŽATČANY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Žatčany
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zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
sídlo: Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna
identiﬁkační číslo: 7023482
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, 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: nemovitý majetek v hodnotě 214 657,53 Kč, movitý majetek v hodnotě 58 390,- 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 souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými 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,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a to
v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení
životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen
se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pořádání kulturních a společenských
akcí, pronájem nebytových prostor, stravování cizích strávníků, opatrování dětí mimo provozní dobu mateřské školy, 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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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

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

Cena

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Zpravodaj Českého statistického úřadu
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
12krát ročně
12krát ročně
5krát ročně
2krát ročně
8krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
1700 Kč
520 Kč
450 Kč
150 Kč
1900 Kč
1420 Kč
450 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

