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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) původní název příspěvkové organizace: Institut výchovy bezpečnosti práce
nový název: Fond dalšího vzdělávání
sídlo: Cejl 10, 658 38 Brno
identiﬁkační číslo: 00 405 698
c) vymezení hlavního účelu a předmětu organizace: Odborné činnosti v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti
– poskytování a organizace vzdělávání pro konkurenceschopnost
– získávání a správa prostředků pro počáteční, terciární a další vzdělávání pro konkurenceschopnost
– příprava, administrace, řízení a implementace projektů a programů včetně technického zajištění v rámci politiky
zaměstnanosti
– spolupráce na implementaci Evropského sociálního fondu v ČR
– podpora zvyšování kvaliﬁkace lidských zdrojů
– podpora poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti
– příprava a připomínkování legislativy, strategických dokumentů, odborných stanovisek a tvorba metodik v rámci zvyšování kvaliﬁkace lidských zdrojů a systémového rámce celoživotního učení
– kontrolní činnost
– spolupráce s ostatními subjekty státní a soukromé sféry i v mezinárodním kontextu politiky zaměstnanosti
d) označení statutárních orgánů: ředitel, zástupce ředitele
e) příslušnost hospodařit s majetkem: dle § 54 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
f) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
1. změnu sídla u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
původní sídlo: Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1
nové sídlo: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 72 029 455
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Vzdělávací a konferenční centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč
sídlo: náměstí Jana Kypty 74, 588 56 Telč
identiﬁkační číslo: 70 872 180
Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Richterovy boudy, a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Sídlo: 542 21 Pec pod Sněžkou
Identiﬁkační číslo: 022144
se slučují s příspěvkovou organizací
Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovník)
sídlo: Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 49 628 518
se slučuje s příspěvkovou organizací k 1. 7. 2011
Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
sídlo: Jeruzalémská 957/12, 110 06 Praha 1
identiﬁkační číslo: 49 628 518
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3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogic2kých pracovníků
sídlo: Novoborská 37 628 51, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 49 628 518
Výzkumný ústav pedagogický
sídlo: Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 00 022 161
se slučuje s příspěvkovou organizací
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
sídlo: Aeolova 1271/6, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 00 022 179
sloučená příspěvková organizace k 1. 7. 2011
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
sídlo: Wielova 1271/6, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 00 022 179
HLAVNÍ MĚŠTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Správa služeb hlavního města Prahy
sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 70 889 660
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem organizace je zabezpečení
materiálně technického zázemí pro činnost hlavního města Prahy. Předmětem činnosti organizace je zajištění
materiálně technického zázemí pro činnost hlavního města Prahy, v souladu se schváleným rozpočtem hlavního
města Prahy, a to zejména:
– objektů svěřených hlavním městem Prahou do vymezeného nemovitého majetku organizace a dále technicko-hospodářská správa objektů, ve kterých jsou dislokovány útvary městské policie, včetně školícího
a rekreačního střediska Labská a objektů školícího a výcvikového zařízení Žihle, Nový Dvůr-Poustky 21,
– vedení agendy pojištění, nájemného a ostatních úhrad, souvisejících s uzavíráním kupních, nájemních, pojistných a jiných smluv a provádění úhrad, souvisejících s těmito právními akty,
– provádění dohledu nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy určenými zřizovatelem,
– pro Krizový štáb hlavního města Prahy a jeho odborné skupiny zajišťování materiálně-technického zabezpečení v oblasti provozu automobilní techniky a vystrojování,
– zajišťování přemísťování nalezených a opuštěných vozidel předaných MHMP včetně jejich hlídání,
– výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v § 19 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků
z místních komunikací včetně jejich hlídání,
– správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, provádění údržby a technického servisu objektů, staveb
a inženýrských sítí a komunikací,
– správa majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy určeného k zajištění ochrany obyvatelstva hlavního města Prahy a provádění technického servisu, včetně údržby objektů určených a zajištění a zabezpečení
a) kolektivní ochrany obyvatelstva na území hlavního města Prahy
b) protipovodňových opatření
c) humanitární pomoc
– zajišťování správy, technického servisu a údržby úkrytů civilní ochrany
– zajišťování správy, technického servisu a údržby sladů materiálů, včetně zajištění skladování materiálů pro
potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému dle dispozic krizového řízení MHMP
– zajišťování správy, výstavby, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření
– zajišťování správy, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků pro humanitární
účely
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– zabezpečení a realizace služeb v oblasti dopravního značení na pozemních komunikacích na území hlavního
města Prahy
– výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v ustanovení § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění vozidel z komunikací, včetně jejich hlídání
– provádění odtahů vozidel na příkaz strážníků Městské policie hlavního města Prahy a policistů Policie ČR
– zajišťování bezplatných odtahů vozidel tvořících překážku pro provedení záchranných a likvidačních prací
z míst, kde došlo k mimořádným událostem, na základě rozhodnutí oprávněných osob nebo orgánů
– zajišťování jménem hlavního města Prahy správy a vymáhání neuhrazených pohledávek hlavního města Prahy za odtah a parkovné motorových vozidel, a do dle Pravidel schválených Radou hlavního města Prahy
– zajišťování jménem hlavního města Prahy nákupu vozidel pro zřizovatele za účelem jejich bezprostřední
ekologické likvidace. Jedná se o vozidla podléhající výkonu rozhodnutí (exekuce) nebo tvořící konkurzní
podstatu dlužníka hlavního města Prahy
– zajišťování výstavby, údržby a technického servisu Poplachového monitorovacího systému hl. m. Prahy (PMS
HMP) a zajišťování napojování objektů schválených Radou hlavního města Prahy na tento systém
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává organizaci k hospodaření: Nemovitý majetek ve
vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý
majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně
veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12 .2010
a veškerého movitého majetku organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizaci majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejich základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž
bude příslušný právní úkon učiněn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou,, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
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– organizace je oprávněna zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu
organizace, prováděné na nemovitém majetku svěřeném jí zřizovací listinou
– organizace je oprávněna zastupovat hlavní město Prahu ve věci nakládání s porosty, které jsou součástí pozemků svěřených jí zřizovací listinou, podle zvláštních předpisů.
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– pronájem nebytových prostor v době, kdy nejsou využívány v rámci hlavní činnosti organizace a obstarávání
základních služeb pronajímaných nebytových prostor
– zajišťování odstraňování vozidel z komunikací (odtahová služba)
– hlídaní odtažených vozidel
– pronajímání objektů a úkrytů CO svěřených do správy podle zásad stanovených odborem krizového řízení
Magistrátu hlavního města Prahy s následným využitím takto získaných ﬁnančních prostředků pro účely
údržby objektů a úkrytů CO
– provozování dvouúčelových úkrytů CO v souladu se stanoveným kolaudačním rozhodnutím o mírovém využití úkrytů CO
– zajišťování správy Městského radiového systému TETRA upravené smlouvou o zajišťování činností spojených s provozem a poskytováním telekomunikačních služeb uzavřenou mezi organizací SSMP HMP a hlavním městem Prahou
– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, včetně zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb
– obchodně servisní a podnikatelská činnost a poskytování služeb v rámci druhotného ekonomického využití
stávajících kapacit svěřeného majetku po přednostním obsloužení složek Záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb
sídlo: Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70 878 277
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:
– poskytování sociálních služeb osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v intervenčním centru, v azylových domech, v noclehárně, v terénních programech, v nízkoprahových denních centrech, poskytování odborného sociálního poradenství, telefonické krizové pomoci a sociální rehabilitace
– výkon sociálně právní ochrany dle pověření vydaného na základě zák.č. 359/1999 Sb., v platném znění
– realizace rodinné politiky na území hlavního města Prahy prováděná na základě žádosti a pověření odboru
SOC MHMP a ve spolupráci s ním
– zajištění výkonu provozu odborného pracoviště pro oblast primární prevence rizikového chování na území
hl.m. Prahy
– poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení
– poskytování závodního stravování zaměstnancům
– uzavírání podnájemních smluv s klienty organizace, kteří prošli vyššími integračními stupni azylového ubytování. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení maximálně 2 roky na
byty umístěné na adresách:
Hlaďova č. p. 671, Praha 14-Černý Most, byt č. 3.0 (1.podlaží, velikost 1+0)
Anderleho č. p. 859, Praha 14-Černý Most, byt č. 18.0 (4. podlaží, velikost 1+1)
Bobkova č. p. 716, Praha 14-Černý Most, byt č. 3.0 (1.podlaží, velikost 1+1)
Veronské nám. č. p. 597, Praha 15-Horní Měcholupy, byt č. 208 (2.podlaží, velikost 0+1)
Veronské nám. č. p. 598, Praha 15-Horní Měcholupy, byt č. 502.0 (5. podlaží, velikost 0+1)
– realizace sociálního poradenství a poskytování odborných informací o sociálních službách a řešení sociálních událostí formou brožur a letáků.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace
je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů rovněž movitý majetek
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podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého
movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého
movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se
jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizaci majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejich základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž
bude příslušný právní úkon učiněn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou,, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Okruhy doplňkové činnosti organizace se
vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– ediční a publikační činnost
– reklamní činnost
– organizování školení a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a v pomáhajících profesích.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Městská divadla pražská
sídlo: V Jámě 1/699, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 00 064 297
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost
realizovaná na dvou scénách divadla (divadlo ROKOKO a ABC), vymezená předmětem činnosti.
Předmětem činnosti je:
– veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupo-
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řádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné
pořadatele v tuzemsku či zahraničí
– umělecká výchova vlastních a externích spolupracovníků a začínajících umělců ve spolupráci s uměleckými
školami
– pořádání výstav v prostorách divadla
– poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti
– propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace
je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření: Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací
pod 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizaci majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejich základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž
bude příslušný právní úkon učiněn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou,, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů
– vydavatelská a nakladatelská činnost
– výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
– pronájem a půjčování věcí movitých
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– realitní činnost
– reklamní činnost a marketing
– hostinská činnost
– výroba a rozvoz chladu
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Švandovo divadlo na Smíchově
sídlo: Štefánikova 6 a 7/57, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 00 064 327
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost
realizovaná na dvou scénách divadla a vymezená předmětem činnosti. Divadlo při plnění hlavního účelu je
oprávněno užívat i zkrácený název Švandovo divadlo.
Předmětem činnosti organizace je:
– veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné
pořadatele v tuzemsku či zahraničí
– umělecká výchova vlastních a externích spolupracovníků a začínajících umělců ve spolupráci s uměleckými
školami
– pořádání výstav v prostorách divadla
– vydávání a prodej periodických a neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla
– poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti
– propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace
je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně
a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční
podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření: Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12.
2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací
pod 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad
pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy,
který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze
č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizaci majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejich základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž
bude příslušný právní úkon učiněn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
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– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou,, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí ministerstva ﬁnancí ČR ze dne
10. června 1993, č. j. 124/25 724/1993, a rozhodnutí ze dne 7. února 1994, č. j. 124/1 878/94, o převodu
vlastnictví do majetku obce
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písem. G) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově obrazových záznamů
– reklamní činnost a marketing
– realitní činnost
– pronájem a půjčování věcí movitých
– výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)
– výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)
– nákup a prodej zboží související s divadelní tématikou a živým uměním
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Lesy hl.m. Prahy
sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 45 247 650
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: v části „předmět činnosti“ se doplňuje „11. Provozování záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně žijící v přírodě“.
e) vymezení majetku zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci k hospodaření: Doplňuje se věta „Dále
se organizaci předává k zajištění činnosti záchranné stanice pro handicapovaná zvířata volně žijící v přírodě
movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 5. 2011“.
Dále se zrušuje stávající příloha č. 1 zřizovací listiny a nahrazuje se novým zněním, které je nedílnou součástí
zřizovací listiny.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace:
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) původní název příspěvkové organizace: Galerie Středočeského kraje
původní sídlo: Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 00 066 001
nový název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 00 066 001
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JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 30. 6. 2011
Pístina – domov pro osoby se zdravotním postižením
sídlo: Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
identiﬁkační číslo: 75 011 174
Centrum, sociálních služeb Jindřichův Hradec
sídlo: Česká ulice 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 75 011 191
s tím, že veškerá práva a závazky přecházejí na Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2011
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název příspěvkové organizace: Školní statek Cheb
nový název: Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
sídlo: U Farmy 30/11, 350 02 Cheb
identiﬁkační číslo: 00 076 899
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: činnost školního statku a střediska ekologické výchovy
ostatní části beze změny.
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
sídlo: nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 00 077 135
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace: Činnost střední školy a školní knihovny
ostatní části beze změny.
3. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 16. 6. 2011
název příspěvkové organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
původní sídlo: Vladivostocká 9, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 71 175 130
nové sídlo: Zítkova 4, 360 00 Karlovy Vary
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
původní sídlo: Osvětimská 975, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 69 979 821
nové sídlo: Perninská 975, 362 21 Nejdek
c) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– pronájem nemovitostí
– poskytování technických služeb
– poskytování školení k získání bodů v rámci kreditního systému v souladu s předpisy v oblasti zdravotnictví
stanovujícími povinné celoživotní vzdělávání nelékařských i lékařských zdravotnických povolání
– ubytovací služby
– zajišťování stravování
– praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Prostředky získané z této doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu organizaci, která je použije ve prospěch
své hlavní činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního předmětu činnosti organizace. Doplňková
činnost se sleduje vždy odděleně od hlavní činnosti organizace.
Ostatní části beze změny.
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ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Střední odborná škola, Meziboří, nám. 8. května 400, příspěvková organizace
Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace¨
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
sídlo Most-Velebudice, Dělnická 21, 434 80 Most
identiﬁkační číslo: 00 125 423
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost – zařízení školního
stravování, školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
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 organizace:
– hostinská činnost
– opravy silničních vozidel
– obráběčství, izolatérství, vodoinstalatérství
– truhlářství
– podlahářství
– výroba, instalace, opravy elektrických stojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
– provozování autoškoly
– provádění staveb, jejich změn a odstraňování
– zdenictví
– zámečnictví, nástrojářství
– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, pronájem
a půjčování věcí movitých, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnost, poskytování služeb pro rodinu
a domácnost, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, překladatelská a tlumočnická činnost, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy, provozování kulturních , kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení,, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, poskytování software, poradenství v oblasti
informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100, příspěvková organizace
Gymnázium dr. Václav Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44 555 512
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizace: bez změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
– hostinská činnost
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích
a zábavných zařízení. Pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, překladatelská a tlumočnická činnost)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizace
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
sídlo: Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44 556 969
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
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:
– hostinská činnost
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích
a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, překladatelská a tlumočnická činnost)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Střední škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Žatec, Studentská 1354, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková
organizace
sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 61 357 294
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
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:
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
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školení, včetně lektorské činnosti, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
pronájem a půjčování věcí movitých)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Gymnázium, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Duchcov, Kubicových 2, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
sídlo: Kubicových 2/887, 419 41 Duchcov
identiﬁkační číslo: 61 515 477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Obchodní akademie, Teplice, Poštovní 3, příspěvková organizace
Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace
sídlo: Benešovo náměstí 1/604, 415 49 Teplice
identiﬁkační číslo: 00 555 878
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– hostinská činnost
– zámečnictví, nástrojařství
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (velkoobchod a maloobchod,
reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
mimoškolní vzdělávání a výchova,, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou
7. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2011
Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice, Fügnerova 22, příspěvková organizace
Střední škola, Trmice
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název příspěvkové organizace: Střední a Základní škola Trmice, příspěvková organizace
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sídlo: Václavské náměstí 10, 400 04 Trmice
identiﬁkační číslo: 00 082 627
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňují se činnosti – Základní škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Zájmové vzdělávání – Školní družina – hlavní
účel a předmět činnosti je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– hostinská činnost
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí)
vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: od 1. 9. 2011 na dobu neurčitou

8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková
organizace
nový název: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvková organizace
sídlo: Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44 555 091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizace: doplňuje se činnost – Střední
škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., op předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Speciální základní škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
nový název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 710, 407 77 Šluknov
identiﬁkační číslo: 65 082 478
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost – Střední školahlavní
účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice-Polabiny, Poděbradská 94
identiﬁkační číslo: 70 828 113
Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice
identiﬁkační číslo: 48 161 161
s tím, že nástupnickou organizací se stává Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice, jejíž nový název je
Střední škola potravinářství a služeb Pardubice
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Chrudim
Identiﬁkační číslo: 70 843 511
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Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
Identiﬁkační číslo: 60 158 981
s tím, že nástupnickou organizací se stává Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice
3. sloučení příspěvkových organizací 1. 7. 2011
Základní škola speciální, Bystré
identiﬁkační číslo: 70 838 267
Speciální základní škola, Polička, Jiráskova 825
identiﬁkační číslo: 72 048913
s tím, že nástupnickou organizací se stává Základní škola speciální Bystré, jejíž nový název zní Speciální základní
škola Bystré
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692
Identiﬁkační číslo: 14 450 925
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, České Třebová, Habrmanova 1540
identiﬁkační číslo: 49 314 866
s tím, že nástupnickou organizací se stává Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká
Třebová, Habrmanova 1540, jejíž nový název je Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová,
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000
identiﬁkační číslo: 49 314 661
Střední škola cestovního ruchu Choceň,
identiﬁkační číslo: 00 528 021
s tím, že nástupnickou organizací se stává Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000, jejíž nový název je
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
identiﬁkační číslo: 00 087 670
Školní statek, Lanškroun, Dolní Třešňovec 21
identiﬁkační číslo: 00 087 068
s tím, že nástupnickou organizací se stává Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, jejíž nový
název je Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
7. splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2011
Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025,
identiﬁkační číslo: 48 161 128
Střední odborné učiliště technické, Přelouč, Dukelské náměstí 1513,
identiﬁkační číslo: 14 450 399
s tím, že nástupnickou organizací bude nově zřízena příspěvková organizace Pardubického kraje s názvem Gymnázium a Střední odborná škola Pardubice

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
název přejímající příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Uherský Brod
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sídlo: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 14 450 437
název zanikající příspěvkové organizace: Střední odborná škola Uherský Brod
sídlo: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 60 371 862
název sloučené příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
sídlo: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
název přejímající příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
sídlo: Štefánikova 3015, 761 42 Zlín
identiﬁkační číslo: 00 545 121
název zanikající příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola Zlín – Klečůvka
sídlo: Klečůvka 63, 763 11 Zlín
identiﬁkační číslo: 61 716 529
název sloučené příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
sídlo: Štefánikova 3015, 761 42 Zlín
identiﬁkační číslo: 00 545 121
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Název přejímající příspěvkové organizace: Střední odborná škola Josefa Sousedíka
sídlo: Benátky 1779, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 13 643 878
název zanikající příspěvkové organizace: Střední odborná škola obchodu a služeb Vsetín
sídlo: Horní náměstí 50, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 00 535 001
název sloučené příspěvkové organizace: Střední odborná škola Josefa Sousedíka
sídlo: Benátky 1779, 755 01 Vsetín
identiﬁkační číslo: 13 643 878

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu názvu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
původní název: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 601 381
nový název: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 601 381
2. změnu názvu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
původní název: Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tr. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace
sídlo: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 577 243
nový název: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 577 243
3. zánik příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
název zaniklé organizace: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek
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sídlo: Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 846 902
název zaniklé organizace: Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 601 373
přejímající organizace: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky
sídlo: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 601 381
4. zánik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
název zaniklé organizace: Střední průmyslová škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
sídlo: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 14 613 280
přejímající organizace: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 00 577 243

MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 11, 657 70 Brno
identiﬁkační číslo: 00 094 820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem divadla je uchovávat a rozvíjet divadelní a hudební kulturu ve všech formách odpovídajících obsahu jeho činnosti a zároveň soustavně
podporovat novou divadelní a dramatickou tvorbu.
Provozuje divadelní a koncertní činnost, tj. uměleckým způsobem vytváří inscenace operních, baletních, zpěvoherních a činoherních divadelních her a koncertů a pořádá jejich veřejná představení v tuzemsku a v zahraničí,
za úplatu i bezúplatně, a to i prostřednictvím jiných pořadatelů (hostování, účast na festivalech a přehlídkách).
Organizuje rozvíjení a výuku uměleckých schopností a dovedností potřebných pro hlavní předmět činnosti.
Vytváří scénické předměty (dekorace, kostýmy, rekvizity, vlásenky atd.) pro vlastní potřebu.
Prezentuje ve svých prostorách výstavy,
Zabezpečuje vnitropodnikovou dopravu a přepravu osob i materiálu.
Pořádá veřejná představení jiných divadelních souborů.
Pořádá divadelní a hudební festivaly.
Pořádá významné veřejné společenské akce propagující divadlo.
Provozuje baletní školu.
Vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vydává, šíří, rozšiřuje
a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, vše sloužící k naplnění hlavního účelu
a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
Zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů a programů v tuzemsku a zahraničí.
Provozuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované nebo spolupořádané Divadlem.
Organizuje a zprostředkovává prohlídky divadelních budov a zařízení Divadla pro veřejnost.
Ubytovává externí spolupracovníky, se kterými spolupracuje v rámci hlavního účelu a předmětu své činnosti.d)
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: část pozemku par. č. 8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 624 m označená dle geometrického plánu, který
tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny, jako část 8/5, k. ú. Město Brno, obec Brno, pozemek par. č. 86/3 – zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno, pozemek par. č. 86/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město
Brno, obec Brno
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: práva organizace se rozšiřují o oprávnění:
– pronajímat i svěřené pozemky, a to na základě krátkodobých dohod na dobu do 29 dnů včetně, dohod na
dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců,
– uzavírat jménem zřizovatele smlouvy o nájmu nebytových prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců,
– uzavírat jménem zřizovatele smlouvy na pronájem části nebytových prostor ve svěřených objektech pro
umístnění nápojových automatů, pro provozování bufetů a pro provozování kantýn uzavíraných na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou v délce maximálně tří měsíců,
– využívat budovu č. p. 2781 (objekt k bydlení), Klíny 37, na pozemku par. č. 1525 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Židenice, obec Brno, pro ubytování externích spolupracovníků, se kterými organizace spolupracuje v rámci předmětu své činnosti (např. externí dirigent, hostující umělci apod.),
– vlastním jménem uzavírat smlouvy na užívání movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných nebytových prostor a vnitřní vybavení služebního bytu, který organizace užívá na základě nájemní smlouvy,
– na základě smluvního vztahu umožnit užívání movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brno v oblasti kultury,
– vlastním jménem uzavírat smlouvy na dobu nepřesahující 12 měsíců na užívání technického zařízení sloužícího k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna provozovat tyto druhy doplňkové činnosti:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
– velkoobchod a maloobchod,
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
– provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu,
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
– pronájem a půjčování věcí movitých,
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
– zprostředkování obchodu a služeb,
– výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží,
– vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce,
– umělecko-řemeslné zpracování kovů,
– povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
– výroba a opravy čalounických výrobků,
– výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
– zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
– výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů,
– ubytovací služby,
– výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba
nenahraných nosičů údajů a záznamů,
– hostinská činnost
– silniční motorová doprava –nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,nákladní
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, vnitrostátní příležitostná
osobní).
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Špilberk 1, 662 24 Brno
identiﬁkační číslo: 00 101 427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: doplňuje se – pozemek
par. č. 672/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k ně-
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muž byla zřízena: práva organizace se rozšiřují o oprávnění pronajímat i svěřené pozemky, a to na základě
krátkodobých dohod na dobu do 29 dnů včetně, dohod na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2011
a) plný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
sídlo: Radnická 2-10, 658 78 Brno
identiﬁkační číslo: 00 101 460
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavním účelem organizace je poskytování služeb
veřejnosti v oblasti cestovního ruchu, zejména péče o rozvoj cestovního ruchu ve městě Brně, jakož i poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury, zejména pořádání a organizování kulturních, výchovných, společenských
a vzdělávacích akcí podporujících aktivity v oblasti cestovního ruchu.
Vykonává činnosti rozvíjející cestovní ruch a realizuje aktivity deﬁnované aktuálními koncepčními dokumenty
pro oblast cestovního ruchu.
Vytváří a provozuje síť turistických informačních center ve městě Brně a spravuje turistickou trasu městem
Brnem (směrníky a turistické informační panely v centru Brna a jeho nejbližším okolí)¨.
Poskytuje všeobecné informace o turistické oblasti Brno a okolí fyzickým a právnickým osobám.
Pomáhá fyzickým a právnickým osobám v orientaci a při zajišťování potřebných služeb (ubytování, rezervace,
vstupenky, průvodcovské služby apod.) a vytváří produkty cestovního ruchu.
Provozuje části brněnského podzemí určené pro turistické a společensko kulturní využití a průvodcovskou činnost v těchto prostorách, včetně kvaliﬁkační přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí.
Zajišťuje propagaci statutárního města Brna v tiskovinách, publikacích a prostřednictvím elektronických médií.
Zajišťuje zastoupení statutárního města Brna v regionálních a nadregionálních subjektech působících v oblasti
cestovního ruchu a spolupracuje se všemi relevantními subjekty v této oblasti.
Zajišťuje ve spolupráci se statutárním městem Brnem prezentaci města Brna na veletrzích cestovního ruchu
v tuzemsku i v zahraničí.
Pořádá a organizuje kulturní, výchovné, společenské, vzdělávací a jiné akce pro nejširší brněnskou i mimobrněnskou veřejnost s důrazem na akce napomáhající rozvoji cestovního ruchu.
Pořádá a organizuje místní, regionální a mezinárodní festivaly, přehlídky a soutěže v oblasti zájmových i profesionálních aktivit z nejrůznějších uměleckých oborů.
Pořádá audiovizuální představení.
Provozuje kina včetně pořádání ﬁlmových přehlídek a festivalů.
Poskytuje zprostředkovatelské služby v oblasti kultury za účelem zajišťování kulturních představení v tuzemsku
i v zahraničí, s cílem prezentace české umělecké tvorby v zahraničí a zahraniční tvorby v tuzemsku, s důrazem
na kulturní výměny mezi partnerskými městy.
Organizuje a pořádá výstavy v tuzemsku i v zahraničí.
Zabezpečuje reklamní činnost a marketing k naplnění účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace, včetně pořizování, vydávání, rozšiřování a prodeje propagačních materiálů a propagačních předmětů všech druhů
týkajících se statutárního města Brna a pro jeho potřeby, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací,
ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných
statutárním městem Brnem nebo pořádaným pod záštitou představitelů statutárního města Brna.
Vydává, rozšiřuje a prodává periodický tisk, neperiodické publikace a jiné tiskoviny, dále vyrábí, rozšiřuje
a prodává zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů týkající se statutárního města Brna
a pro jeho potřebu, akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací, ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem, akcí pořádaných či dotovaných statutárním městem Brnem nebo
pořádaných pod záštitou představitelů statutárního města Brna.
Realizuje prodej a předprodej vstupenek pro akce zajišťované příspěvkovou organizací, případně i ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem a akce pořádané statutárním městem Brnem.
Zajišťuje turistickou dopravu ve městě Brně.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: rozsah
svěřeného majetku se rozšiřuje o podzemní nebytové prostory (včetně externího přístupového schodiště do
těchto prostor) pod budovou č. p. 331, Zelný trh 13, na pozemku par. č. 395, zastavená plocha a nádvoří, k. ú.
Město Brno, vyznačené na půdorysu nebytových prostor pod budovou č. p. 331, Zelný trh 13, který je nedílnou
součástí zřizovací listiny a tvoří její přílohu.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizací umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO HAVLÍČKUV BROD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
sídlo: Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70 910 961
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: stávající vymezení se doplňuje
– provozování školní jídelny pro děti příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod (IČ
75 015 196) v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, v platném znění
– provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův
Brod (IČ 75 015 196) v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva ﬁnancí č. 84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky,
v platném znění
Ostatní části beze změny.
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: stávající vymezení se doplňuje: dlouhodobých podnájmů (podnájmů delších než 1 rok) budovy č. p. 171, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, na základě podnájemní smlouvy,
která bude předem schválena radou města
d) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: stávající vymezení „ výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se doplňuje o “ pronájem a půjčování věcí movitých
(obor 59)“
Ostatní části beze změny

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 6. 20011
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077
sídlo: kpt. Jaroše 1077, 742 01 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 73 929 182
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: vypouští
se text odstavce 1.2 zřizovací listiny a nahrazuje se textem: „1.2. nebytové prostory v nemovitosti, která se nachází v katastrálním území Kletné, obec Suchdol nad Odrou, občanská vybavenost číslo popisné 64 umístěná na
pozemku parcela číslo 96, technická vybavenost bez čísla popisného umístěná na pozemku p.č. 1149 a parcely
č. 96 – zastavěná plocha a nádvoří, č. 1149 – zastavěná plocha, č. 97 – zahrada, č. 98/3 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, č. 1376 lesní pozemek, č. 1378 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha. Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový
Jičín¨, na listu vlastnictví 129 pro obec Suchdol nad Odrou a katastrální území Kletné.
Ostatní části zřizovací listiny beze změny.
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
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sídlo: nám. T.G. Masaryka 540, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 62 331 078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: článek
V se doplňuje bod 2 o movitý majetek automobil Škoda Fabia-sedan, vedeno v majetku města pod inventárním
číslem 22190000254 (rok výroby 2001, v provozu od r. 2002) pořizovací cena byla 318 263,30 Kč, tržní cena
k datu předání 50 000 Kč.
Ostatní části zřizovací listiny nezměněny.

MĚSTO KYJOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Mezi Mlaty 2, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 69 651 221
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel , pro který je příspěvková organizace
zřízena, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
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od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
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– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity zařízení pro veřejnost
Výše uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnos-
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tenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízení vlády č. 278/2008
Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1999 na dobu neurčitou.
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Za Stadionem 1224/27, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 69 651 205
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který je příspěvková organizace zřízena, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
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v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity zařízení pro veřejnost
Výše uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízení vlády č. 278/2008
Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1999 na dobu neurčitou.
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kyjov – Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Kyjov – Bohuslavice 4177, 696 55 Bohuslavice
identiﬁkační číslo: 70 982 3009
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c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činností mateřské
školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovení části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak částí třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a 118 a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje školní jídelna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
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– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity zařízení pro veřejnost
Výše uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízení vlády č. 278/2008
Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1999 na dobu neurčitou.
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Základní a Mateřská škola Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjov
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sídlo: Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 48 847 747
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činností mateřské
školy, základní školy, školní družiny a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základním vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna – její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje školní jídelna + její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119
a prováděcími předpisy.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
V rámci předmětu činnosti poskytování základního vzdělávání mimo hodiny své výuky příspěvková organizace
zajišťuje provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost, a to v souladu s provozním řádem, který je v souladu s podmínkami poskytovatele dotace na výstavbu hřiště, tj. Regionálním operačním programem Jihovýchod. Provozní
řád musí být vyvěšen na místě a musí být schválen věcně příslušnými odbory Městského úřadu Kyjov. Hřiště je
veřejnosti poskytováno bezúplatně. Na zajištění bezúplatného poskytování hřiště bude zřizovatelem poskytován
příspěvek na provoz.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
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2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majet-
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ku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době,kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
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– hostinská činnost – využití volné kapacity stravovacího zařízení pro veřejnost
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – správa bytu v budově školy č. p. 1261 a pronajímání bytových
prostor, a to následujícím způsobem
– podmínky fyzické správy jsou upraveny čl. X zřizovací listiny
– k podpisu smluv o nájmu bytu jménem města a k dalším úkonům s tím souvisejících je příspěvkové organizaci udělena plná moc 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 2
Výše uvedené doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1994 na dobu neurčitou.
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Kyjov
sídlo: Palackého 67, 691 Kyjov
identiﬁkační číslo: 61 392 99
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace
zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti sociální péče v souladu s § 14 zákona č. 114/1988
Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení , ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
Příspěvková organizace poskytuje sociální služby uvedené v části třetí, hlava první, zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a registrované podle § 82 dost. 2 téhož právního předpisu.
Služby sociální péče, díl 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
– osobní asistence (§ 39)
– pečovatelská služba (§ 40)
– denní stacionáře (§ 46)
Služby sociální prevence, díl 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
Zřizovatel příspěvkovou organizaci dále zřizuje za účelem správy bytů v domě s pečovatelskou službou a pověřuje ji k pronajímání bytových prostor domu s byty s pečovatelskou službou, a to následujícím způsobem
– na fyzickou správu je uzavřena mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací příkazní smlouva, ve které jsou
stanoveny mimo jiné podmínky vybírání nájemného
– k podpisu smluv o nájmu jednotlivých bytů jménem města a k dalším úkonům s tím souvisejících je příspěvkové organizaci udělena plná moc
Zřizovatel zřizuje příspěvkovou organizaci také za účelem poskytování krátkodobého ubytování v domě ul. Brendlova č. p. 127 pro matky s dětmi a ženy v sociální tísni. Organizace se při této činnosti řídí pokyny odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kyjov,. Který také schvaluje uzavření každé smlouvy před nástupem klienta.
Na výkon hlavní činnosti je zřizovatelem příspěvkové organizace poskytován příspěvek na provoz.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlast-
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nictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
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a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
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organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace (nevztahuje se na byty v domě s pečovatelskou službou)
– pronájem a půjčování věcí movitých v době,kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
Výše uvedené doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1994 na dobu neurčitou.
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Komenského 617, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 70 982 333
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Městská knihovna v Kyjově je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení předmětu činnosti knihovny:
– zpřístupňuje knihovní dokumenty knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb
z knihovního fondu jiné knihovny
– poskytuje ústní nebo písemné bibliograﬁcké, referenční a faktograﬁcké informace a rešerše
– zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy
– umožňuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, a umožňuje i přístup
k placeným informacím na internetu
– zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu knihovny, které mají povahu rozmnoženin zvukového
či zvukově obrazového záznamu
– zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin
v rámci meziknihovních reprograﬁckých služeb
– vykonává kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost (pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce; spolupracuje s dalšími organizacemi a zařízeními ve městě)
– může vydávat tématické publikace
– poskytuje reprograﬁcké služby
Podmínky poskytování předmětu činnosti:
– úhradu nákladů na vykonaný předmět činnosti může organizace požadovat v souladu s ustanovením § 4
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
– organizace je povinna zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším
službám poskytovaných knihovnou
– organizace provozuje odloučené pracoviště“ pobočka místní část Bohuslavice u Kyjova, Bohuslavice u Kyjova 177
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: V souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý
majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou
a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
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– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
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Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době,kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
Výše uvedené doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1994 na dobu neurčitou.
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 00 121 649
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Příspěvková organizace je zřízena zejména za účelem
zajišťování a poskytování kulturních, společenských, vzdělávacích a na ně navazujících služeb:
– provozování kulturních zařízení (domu kultury s divadelními a koncertními sály, kina Panorama, letního
kina, galérie)
– pořádání kulturních a folklorních akcí (divadelní představení, koncertů, zábav, přednášek, přehlídek a výstav,
audiovizuálních produkcí a jiných podobných akcí; včetně akcí typu: Slovácký rok, Kyjovské letní slavnosti
apod., dále i pořádání kulturních akcí podporovaných nebo spoluorganizovaných městem Kyjovem)
– pořádání odborných kurzů, seminářů a školení
– všechny výše uvedené činnosti je možno vykonávat i formou spolupráce s jinými organizacemi a osobami
Výkon hlavní činnosti není živností. Jedná se většinou o činnosti neziskové, na jejichž výkon je zřizovatelem
příspěvkové organizaci poskytován příspěvek na provoz.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjov, a to na základě vyhlášeného konkurzního řízení. Ředitel
je zaměstnancem příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí touto zřizovací listinou

stránka 456

Ústřední věstník

Částka 10

a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předanému příspěvkové organizaci k hospodaření:
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
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– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou
organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe
využívat své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního
účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
– hostinská činnost – v rámci provozování bufetů v kinech nebo v budově domu kultury
– velkoobchod a maloobchod – v rámci provozování bufetů v kinech nebo v budově domu kultury
– pronájem a půjčování věcí movitých – tzn. Půjčování movitého majetku evidovaného v účetnictví příspěvkové organizace, který není v té době užíván příspěvkovou organizací, a to například hudebních nástrojů,
nábytku apod.
– reklamní činnost a marketing a mediální zastoupení – šíření reklamy různými způsoby, umístěním v prostorách užívaných nemovitostí, umístěním na venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, internetem
– vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce – související s činností organizace,
tzn. Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, brožur, fotograﬁí, pohlednic, telefonních seznamů, map, atlasů, plakátů, inzertních katalogů, prospektů a jiných tištěných materiálů,
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud budou poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor
– pronájem nemovitostí bez poskytnutí jiných než základních služeb
– zprostředkování obchodu a služeb – např. předprodej vstupenek apod.
– provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 278/2008
Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31.12.1991 na dobu neurčitou
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8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Újezd, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Újezd 990, 697 27 Kyjov
identiﬁkační číslo: 48 847 739
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní
školy, školní družiny, školního klubu a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcí předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
Příspěvková organizace je dále oprávněna poskytovat školní stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, i pro žáky jiných školských příspěvkových organizací zřizovaných
městem Kyjovem, pokud tyto organizace nemají vlastní stravovací zařízení.
Příspěvková organizace je dále oprávněna v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovat závodní stravování i zaměstnancům jiných školských příspěvkových organizací
zřizovaných městem Kyjovem, pokud tyto organizace nemají vlastní stravovací zařízení.
V rámci předmětu činnosti poskytování základního vzdělávání mimo hodiny své výuky příspěvková organizace
zajišťuje provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost. V rámci tohoto provozu jako součást hlavní činnosti umožní
přednostní a bezúplatné užívání Základní škole J. A. Komenského, příspěvkové organizaci města Kyjova, a to
k zajištění její výuky, dále umožní na základě smlouvy s dospělým zástupcem bezúplatné užívání dětem do 18
let. Na zajištění bezúplatného poskytování hřiště bude zřizovatelem poskytován příspěvek na provoz. K užívání
hřiště vypracuje ZŠ Újezd, příspěvková organizace města Kyjov, provozní řád, který bude řádně zveřejněn.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního
řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření,
účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
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Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí zřizovací listinou a předpisem
zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předaného organizaci k hospodaření
– část prostor budovy a část plochy pozemku, které příspěvková organizace využívá ke své činnosti, musí dát
zdarma do výpůjčky Základní škole J. A. Komenského, příspěvkové organizaci města Kyjova, a to v rozsahu
prostor nutných a vhodných k řádnému zajištění hlavní činnosti ZŠ J. A. Komenského, avšak ne na úkor
potřeb ZŠ Újezd. Na tuto výpůjčku musí být uzavřena smlouva o výpůjčce, přičemž předmět výpůjčky musí
být ve smlouvě podmíněn užíváním k účelu výuky v souladu se Zřizovací listinou Základní školy J. A. Komenského, ze dne 1. 7. 2011, ve znění dodatků a změn.
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
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– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe využívat
své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
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Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu příspěvkové organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity stravovacího zařízení pro veřejnost
– úplatné poskytování víceúčelového hřiště všem subjektům mimo subjekty vyjmenované v čl. III odst. 5 zřizovací listiny
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a podobných činností
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – správa dvou bytů v budově školy č. p. 990 a pronajímání bytových prostor, a to následujícím způsobem
– podmínky fyzické správy jsou upraveny čl. X. zřizovací listiny
– k podpisu smluv o nájmu jednotlivých bytů jménem města a k dalším úkonům s tím souvisejících je příspěvkové
Udělena plná moc
Výše uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů4 na dobu neurčitou.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova
sídlo: Nádražní 829, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 69 651 213
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování. Dále je předmětem hlavní činnosti zabezpečování
školního stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, pro
žáky základní a mateřské školy Bukovany, okres Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec
Bukovany; dále zabezpečování závodního stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnance Základní a mateřské školy Bukovany, okres Hodonín, příspěvkové organizace.Zabezpečování školního stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
pozdějších předpisů, pro žáky příspěvkové organizace Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304,
jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, a to pouze pro žáky mateřské školy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace
v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu
připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové organizace a ke svému jménu připojí dodatek
„ředitel“.Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících
hospodaření, účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd. Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
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Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci
Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele
jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí zřizovací listinou a předpisem
zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předaného organizaci k hospodaření
– část prostor budovy a část plochy pozemku, které příspěvková organizace využívá ke své činnosti, musí dát
zdarma do výpůjčky Základní škole J. A. Komenského, příspěvkové organizaci města Kyjova, a to v rozsahu
prostor nutných a vhodných k řádnému zajištění hlavní činnosti ZŠ J. A. Komenského, avšak ne na úkor
potřeb ZŠ Újezd. Na tuto výpůjčku musí být uzavřena smlouva o výpůjčce, přičemž předmět výpůjčky musí
být ve smlouvě podmíněn užíváním k účelu výuky v souladu se Zřizovací listinou Základní školy J. A. Komenského, ze dne 1. 7. 2011, ve znění dodatků a změn.
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
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– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních
předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele musí
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis. Kč
v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darů,
který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího
souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu
zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není nahlíženo
na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy nezbytný
předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe využívat
své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v doby, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity stravovacího zařízení pro veřejnost
Výše uvedení okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu s zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
c) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Boršovská 3241, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 69 651 191
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je
zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské
školy a zařízení školního stravování.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje,
a může připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace
v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu
připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové organizace a ke svému jménu připojí dodatek
„ředitel“.Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících
hospodaření, účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd. Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného
zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění
pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.Úkoly zřizovatele podle
ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 166
odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města
Kyjova.Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci města Kyjova.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za
majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí zřizovací listinou a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předaného organizaci k hospodaření
– část prostor budovy a část plochy pozemku, které příspěvková organizace využívá ke své činnosti, musí dát
zdarma do výpůjčky Základní škole J. A. Komenského, příspěvkové organizaci města Kyjova, a to v rozsahu prostor nutných a vhodných k řádnému zajištění hlavní činnosti ZŠ J. A. Komenského, avšak ne na
úkor potřeb ZŠ Újezd. Na tuto výpůjčku musí být uzavřena smlouva o výpůjčce, přičemž předmět výpůjčky
musí být ve smlouvě podmíněn užíváním k účelu výuky v souladu se Zřizovací listinou Základní školy J. A.
Komenského, ze dne 1. 7. 2011, ve znění dodatků a změn.
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném
místě a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)

stránka 466

Ústřední věstník

Částka 10

– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní
činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny
zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele
musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis.
Kč v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených
darů, který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí
souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby
(potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna
ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není
nahlíženo na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy
nezbytný předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem
od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že
zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek
převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
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Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) vymezení doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou organizaci vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe využívat
své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v doby, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– hostinská činnost – využití volné kapacity stravovacího zařízení pro veřejnost
Výše uvedení okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu s zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č.
278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
c) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Kyjov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov
sídlo: Jungmannova 292, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 46 936 688
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, střední, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní
umělecké školy. Příspěvková organizace jako základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak
ustanovením § 109části osmé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Kyjova, a to na základě vyhlášeného konkursního řízení. Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis, otisk razítka příspěvkové
organizace a ke svému jménu připojí dodatek „ředitel“.
Ředitel odpovídá za ﬁnanční hospodaření, za nakládání se svěřeným majetkem, odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace, odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících hospodaření, účetnictví, ﬁnanční kontrolu atd.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů
podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
Úkoly zřizovatele podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Kyjova.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví
zřizovatele, jenž je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Jedná se o nemovitý majetek, který nebyl k datu 30. 6. 2011 veden v účetnictví příspěvkové organizace.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, a to:
Ostatní dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele vedený v účetnictví příspěvkové organizace k 31. 12.
2010 snížený o majetek ve vlastnictví zřizovatele vyřazený z účetnictví organizace v období od data 1. 1. 2011
do data účinnosti zřizovací listiny a navýšený o majetek pořízený organizací do vlastnictví zřizovatele v období
od 1. 1. 2011 do data účinnosti zřizovací listiny. Inventurní soupisy tohoto majetku k 31. 12. 2010, vyřazovací
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protokoly k tomuto majetku z uvedeného období a doklady o pořízení nového majetku do vlastnictví zřizovatele jsou uloženy v sídle příspěvkové organizace.
Rozsah tohoto majetku se od data účinnosti zřizovací listiny
– snižuje o majetek ve vlastnictví zřizovatele spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými přepisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
– zvyšuje o majetek, který byl touto organizací nabyt do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace nabývá majetek do vlastnictví zřizovatele v souladu s ustanovením
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Majetek nabytý do vlastnictví zřizovatele po datu účinnosti zřizovací listiny se datem pořízení považuje za
majetek předaný k hospodaření. Výjimku z tohoto pravidla obsahuje ustanovení čl. VII zřizovací listiny.
Příspěvková organizace se při nakládání s majetkem ve vlastnictví zřizovatele řídí zřizovací listinou a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku předaného organizaci k hospodaření
– část prostor budovy a část plochy pozemku, které příspěvková organizace využívá ke své činnosti, musí dát
zdarma do výpůjčky Základní škole J. A. Komenského, příspěvkové organizaci města Kyjova, a to v rozsahu prostor nutných a vhodných k řádnému zajištění hlavní činnosti ZŠ J. A. Komenského, avšak ne na
úkor potřeb ZŠ Újezd. Na tuto výpůjčku musí být uzavřena smlouva o výpůjčce, přičemž předmět výpůjčky
musí být ve smlouvě podmíněn užíváním k účelu výuky v souladu se Zřizovací listinou Základní školy J. A.
Komenského, ze dne 1. 7. 2011, ve znění dodatků a změn.
– příspěvková organizace je povinna majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– příspěvková organizace je povinna pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit
před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– příspěvková organizace je povinna vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku,
který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví
– příspěvková organizace je povinna pojistit majetek mimo majetku nemovitého proti odcizení, vandalismu
a přírodním živlům
– příspěvková organizace je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
– příspěvková organizace je povinna dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší) apod.
– příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících
– příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo
povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
– příspěvková organizace je povinna při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší, než je cena v daném
místě a čase obvyklá, musí být písemně zdůvodněná
– příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat zřizovatele a jednat
jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymáhání pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
– příspěvková organizace je povinna řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele,
který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je povinna řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací
– příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob
– příspěvková organizace může vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout movitý a nemovitý majetek
a movitý majetek může dát do výpůjčky. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní
činnosti organizace.
– příspěvková organizace je povinna řídit se při sjednávání pronájmu a uzavírání nájemních smluv pokyny
zřizovatele a předpisem zřizovatele, který upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
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– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření v případech a v rozsahu stanoveném předpisem zřizovatele, který
upravuje činnost příspěvkové organizace a vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
– příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
– bezúplatným převodem od zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, přičemž předchozí písemný souhlas zřizovatele
musí být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 50 tis.
Kč v jednotlivém případě; souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených
darů, který bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli; touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí
souhlas pro přijetí darů ﬁnančních účelově neurčených do výše 50 tis. Kč za jednotlivý dar,
– bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu, pokud se jedná o zásoby
(potraviny, papírenské zboží, nádobí apod.) v pořizovací ceně do výše 500 Kč za jednotku, a to bez předchozího souhlasu zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jeví jako obdoba daru,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce od data vydání zřizovací
listiny, a to aktiva pořízená
– na základě ročního plánu výnosů a nákladů, přičemž ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený
plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení
při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě ﬁnančního vypořádání
– na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, §32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace
– příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví rovněž nabývat majetek k nahodilým činnostem,
které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti, a to majetek nabytý darem bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o účelový dar určený k přímé spotřebě pro děti a žáky jako odměna
ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné věcné dárky apod., v tomto případě není
nahlíženo na drobné dárky jako na dary dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, tedy jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena, a není tedy
nezbytný předchozí souhlas zřizovatele k jednotlivému právnímu úkonu.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem
od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že
zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek
převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace se při ﬁnančním hospodaření řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace se při vedení účetnictví řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, oznamovanými Ministerstvem ﬁnancí České republiky.
Příspěvková organizace je povinna dodržovat právní předpisy daňové soustavy.
Finanční vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoven každoročně Závaznými ﬁnančními ukazateli, které schvaluje zřizovatel.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku nebo nemovitého majetku jako vlastní výnos.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel opravňuje příspěvkovou organizaci
vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, aby mohla lépe využívat své
hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu příspěvkové organizace a sleduje se v účetnictví odděleně.
Okruhy doplňkové činnosti:
– pronájem prostor nemovitého majetku v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
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– pronájem a půjčování věcí movitých v době, kdy nejsou využívány k hlavnímu účelu organizace
– pořádání kulturních produkcí a přehlídek – koncertů, kulturních vystoupení a divadelních představení (nevztahuje se na pořádání výše uvedených dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základních uměleckém vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů
Výše uvedené okruhy doplňkové činnosti musí být vykonávány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č.
278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO OSTRAVA – MÉSTKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ
oznamuje
1. oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název organizace: Základní škola a Mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61 989 037
c) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 10 670 546,46 Kč
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75 027 313
c) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 3 779 694, 94 Kč
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 934 011
c) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 15 033 668,16 Kč

OSTRAVA – MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA
oznamuje
splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Mateřská škola Ostrava – Muglinov, příspěvková organizace
sídlo: Komerční 22a/7, 712 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 995 249
Mateřská škola Ostrava- Antošovice, Chalupova 1/1, příspěvková organizace
sídlo: Chalupova 1/1, 715 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 995 338
Mateřské školy Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230, příspěvková organizace
sídlo: Keramická 8/230, 712 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 995 311
v Mateřskou školu Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace, se sídlem Komerční 22a, 712 00
Ostrava, identiﬁkační číslo 72 542 713, na kterou přecházejí veškerá práva, závazky a majetek splynutých mateřských
škol.
splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2011
Mateřská škola Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 68/450, příspěvková organizace
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sídlo: Bohumínská 68/450, 700 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 995 214
Mateřská škola Ostrava – Kunčičky, Nástupní 19/146, příspěvková organizace
sídlo: Nástupní 19/, 700 00 Ostrava 46
identiﬁkační číslo: 70 995 290
Mateřská škola Ostrava – Kunčice, Frýdecká 426/28, příspěvková organizace
sídlo: Frýdecká 426/28, 700 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70 995 257
v Mateřskou školu Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 68, 710 00
Ostrava – Slezská Ostrava, identiﬁkační číslo 72 542 721, na kterou přecházejí veškerá práva, závazky a majetek splynutých mateřských škol.

MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2011
Mateřská škola Přerov – Vinary, Za Humny 1, 750 11 Přerov
sídlo: Za Humny 1, 750 11 Přerov
identiﬁkační číslo: 47 858 214
Základní škola J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14
sídlo: Hranická 14, 750 11 Přerov II
identiﬁkační číslo: 45 180 083
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Přerov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14
sídlo: Hranická 14, 750 11 Přerov II
identiﬁkační číslo: 45 180 083
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje
základní vzdělání žákům v souladu s příslušnými právními předpisy, jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s příslušnými právními předpisy, jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem
v souladu s příslušnými právními předpisy, jako zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rámci
školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb, v souladu s příslušnými
právními předpisy. Organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro své zaměstnance a další osoby
v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace realizuje projekt „Naučná stezka“a činnosti s ním související pro děti, žáky i veřejnost
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Podepisování za organizaci se děje tak, že ředitel k názvu příspěvkové organizace
připojí svůj titul, jméno a příjmení, dovětek „ředitel“ a vlastnoruční podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: Sloučení příspěvkových
organizací došlo k přechodu práv, závazků a majetku na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Příspěvková organizace zejména
– hospodárně používá svěřený majetek k zajištění hlavního účelu činnosti a je oprávněna jej využívat k provozování doplňkové činnosti
– je povinna pečovat o zachování svěřeného majetek a jeho rozvoj; svěřený majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
– je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými právními předpisy revize a technické prohlídky svěřeného
majetku
– je povinna zajišťovat údržbu, opravy a technické zhodnocení svěřeného majetku (z toho opravy a technické
zhodnocení svěřeného majetku nad 100 000 Kč bez DPH po předchozí dohodě se zřizovatelem)
– je povinna vést svěřený majetek v účetnictví
– je povinna dlouhodobý majetek účetně odepisovat dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
– nesmí svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho
vložit do majetku právnických osob
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– jestliže organizace majetek nepotřebuje ke své činnosti, je povinna vrátit tento majetek zřizovateli a navrhnout
jeho další využití
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– poradenská, konzultační, metodická a servisní činnost nad rámec hlavní činnosti
– reklamní činnost
– nákup a prodej zboží
– pronájem, podnájem nemovitostí a nebytových prostor
– pronájem a půjčování věcí movitých
– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
– poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
– organizování sportovních soutěží
– pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– pořádání společenských a kulturních akcí pro veřejnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– zájmová činnost a zájmové kroužky pro veřejnost
– kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO ŠVIHOV
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 211
a) úplný název zřizovatele: Město Švihov
b) název příspěvkové organizace: Lesní a vodní hospodářství Švihov
sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
identiﬁkační číslo: 71 224 556

MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 7. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Vlachovo Březí
b) název příspěvkové organizace: Obecní služby Vlachovo Březí
sídlo: Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
identiﬁkační číslo: 71 248 684

MĚSTO ŽATEC
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace dnem 1.10.2010
a) úplný název zřizovatele: Město Žatec
b) název příspěvkové organizace: Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
sídlo: nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
identiﬁkační číslo: 28 733 088
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavním účelem organizace je vybudování a rozvíjení
turistického a informačního systému pro celé území Žatecké chmelařské oblasti, prosazování a propagace Města
Žatec a Žatecké chmelařské oblasti jako turistické destinace se speciﬁckými produkty evropského významu pro
domácí i zahraniční turisty, zachování chmelařské tradice Města Žatec a Žatecké chmelařské oblasti, renesance
kulturně historického dědictví města Žatec a využití významných chráněných kulturních památek na území Města Žatce pro potřeby rozvoje cestovního ruchu včetně oživení historického jádra Města Žatec, inovace produktů
a zlepšení kvality služeb v oblasti cestovního ruchu.
Předmětem činnosti je:
– kulturní, výchovná a přednášková činnost, včetně pořádání výstav, kulturních produkcí, zábav, prodejnách akcí,
přehlídek,
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– živé provozování díla, veřejné předvádění audiovizuálních děl, vystavování originálů a rozmnoženin děl,
– vydavatelská a nakladatelská činnost, veřejné šíření periodických i neperiodických tiskovin a publikací,
– vytěžování a zužitkování databází, zpřístupnění díla počítačovou technikou nebo podobnou sítí, prezentace
Chrámu Chmele a Piva a jeho aktivit na webových stránkách, poskytování dalších telekomunikačních služeb
(fax, internet),
– nákup a prodej upomínkových předmětů, tiskovin, cenin, drobného zboží v režimu živnosti volné,
– služby v oblasti reklamy, propagace a inzertní služby,
– nabízení, prodej a zprostředkování jednotlivých služeb cestovního ruchu (vyjma prodeje zájezdů) a průvodcovská činnost,
– provoz dětské herny a dětského hřiště
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města. Je odpovědný radě města za činnost organizace a při
své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se tak, že k názvu organizace či otisku razítka organizace připojí svůj podpis. Ředitel vnitřním předpisem určí své zástupce a pořadí, v jakém jsou oprávněni ho zastupovat
v době jeho nepřítomnosti.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: Z majetku ve vlastnictví
zřizovatele se bezplatně předává organizaci k hospodaření majetek v celkové účetní hodnotě 126 728 772,40 Kč
dle inventarizace ke dni 31. 8. 2010, z toho movitý majetek v účetní hodnotě 31 598 404, 24 Kč a níže uvedený
nemovitý majetek v účetní hodnotě 95 083 020,68 Kč:
SO 001 A
č. p. 1950
jiná stavba
se st. p. č. 493/2 o výměře 900 m
SO 001 B
občanská vybavenost
se st. p. č. 5834 o výměře 38 m
SO 008
občanská vybavenost
se st. p. č. 490/2 o výměře 489 m
SO 003, SO 005
č. p. 1951
jiná stavba
se st. p. č. 496/2 o výměře 1297 m
vše v k. ú. Žatec zapsané na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Žatec.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne nabytí za majetek svěřený organizaci.
Tato jej užívá, vede ho a eviduje. Organizace je povinna nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku předat
zřizovateli seznam takto nabytého majetku, majetku vyřazeného či nepotřebného, a to za předchozí kalendářní rok.
Svěřený majetek je speciﬁkován v inventurních seznamech, které tvoří přílohu zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1.1. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem pro hlavní účel k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její
činnosti. Finanční hospodaření organizace se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny
zřizovatele. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu
a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob,
včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných fondů.
1.2. Organizace je oprávněna a povinna s majetkem uvedeným v ustanovení čl. V zřizovací listiny a majetkem
získaným vlastní činností hospodařit pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Majetek, který organizace získá
vlastní činností je majetkem zřizovatele a organizace s tímto majetkem pouze hospodaří s výjimkou majetku,
který organizace získá v souladu s právními předpisy do svého vlastnictví. Organizace je zejména oprávněna
svěřený majetek efektivně a ekonomicky využívat a povinna pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného
majetku.
1.3. Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle platných právních předpisů, zřizovací listiny, pokynů zřizovatele, pokud byly vydány, a svých vnitřních předpisů.
1.4. Organizace je povinna svěřený majetek udržovat a opravovat, včetně periodických revizí, chránit před poškozením a zničením jakož i proti neoprávněným zásahům.
1.5. Majetková práva neupravená zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
2.1. Organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo fyzických
osob nebo jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
2.2. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
2.3. Organizace svým jménem a na svůj účet zajišťuje údržbu a opravy svěřeného nemovitého majetku. Při hospodaření s tímto majetkem je organizace vázána zákonem o zadávání veřejných zakázek a pokyny, nařízeními
nebo jinými předpisy vydanými zřizovatelem.
2.4. Organizace může nemovitý majetek nabývat do vlastnictví zřizovatel jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
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3.1. Svěřený movitý majetek smí organizace převádět nebo jinak zatěžovat, pronajímat a zapůjčovat pouze jménem zřizovatele, a to po schválení příslušným orgánem zřizovatele a za splnění všech podmínek stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb.., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3.2. Organizace svým jménem a na svůj účet zajišťuje údržbu a opravy svěřeného movitého majetku. Při hospodaření s tímto majetkem je organizace vázána zákonem o zadávání veřejných zakázek a pokyny, nařízeními
nebo jinými předpisy vydanými zřizovatelem.
3.3. Organizace je oprávněna zatížit movitý majetek zástavním právem, vložit do majetku jiných osob nebo jej
jinak používat k účasti na podnikání třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
3.4. Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený movitý majetek jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
3.5. Organizace je oprávněna pořizovat, rekonstruovat, modernizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
z prostředků svého investičního fondu pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
4.1. Organizace je povinna vést účetnictví a operativní evidenci movitého majetku.
4.2. Organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
4.3. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku. Na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupisy majetku, a to dle vydaných pokynů zřizovatele.
4.4. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb.
4.5. Organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o )úvěru jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.
4.6. Organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
4.7. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
4.8. Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, nejde-li o vzájemný zápočet pohledávek.
4.9. Organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, a to jen jde-li
o ručení za dlužníka, jímž je zřizovatel nebo jím zřízená či založená právnická osoba.
4.10. Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technickým zařízení.
4.11. Organizace je povinna zajistit pojištění majetku.
4.12. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na
úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
4.13. Zřizovatel zřizovací listinou dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru účelově neurčitého
do hodnoty 40 000 Kč pro jeden právní úkon.
g) vymezení okruhu doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Doplňková činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na
základě ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
– pivovarnictví a sladovnictví
– hostinská činnost
– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – velkoobchod a maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:na dobu neučitou.

MĚSTYS JINCE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Městy Jince
b) název příspěvkové organizace: Služby městyse Jince
sídlo: Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince
identiﬁkační číslo: 72 544 066
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Hlavním účelem organizace je efektivní a hospodárné
využívání a správa majetku městyse.Organizace může svoji činnost vyvíjet jen v rozsahu činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině.
Předměty činnosti:
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
– poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
– provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
– nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
– poskytování technických služeb
– výroba, obchod a služby jinde nespeciﬁkované
Bližší speciﬁkace činností
– čistění, úklid a údržba místních komunikací
– zimní údržba místních komunikací v souladu s Plánem zimní údržby místních komunikací,
– údržba veřejné zeleně, parků a veřejných prostranství, včetně sadovnických a technických prvků
– úklid a údržba hřbitova, včetně vyznačování nových hrobových míst
– údržba dětských hřišť, včetně mobiliáře
– správa a provoz vodohospodářské infrastruktury
– správa a provoz plynových kotelen
– správa bytového fondu
– provozování sběrného dvora a kompostárny, svoz odpadů
– provoz a údržba sportovních zařízení
– údržba ostatního majetku obce
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává zřizovatel (zastoupený Radou městyse Jince). Ředitel plní
úkoly vedoucího organizace; vydává organizační řád, který předkládá radě městyse ke schválení. Ředitel jmenuje
svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti jedná za organizaci v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. Ředitel jmenuje případně další vedoucí pracovníky organizace. Pravomoci a povinnosti zástupce a dalších vedoucích
pracovníků jsou uvedeny v organizačním řádu.
Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.
K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel své jméno, příjmení a dodatek „ředitel“ a listinu opatří svým vlastnoručním podpisem.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Nemovitý majetek (budovy, stavby, pozemky) využívá organizace na základě smlouvy
o výpůjčce. Na základě této smlouvy příspěvková organizace užívá též ve smlouvě uvedený hmotný movitý majetek. Majetek uvedený ve smlouvě o výpůjčce nemá organizace „svěřený“; podmínky pro jeho užívání jsou upraveny touto smlouvou.
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dlouhodobý majetek v hodnotě 1 390 026,10 Kč. Rozsah
tohoto majetku se
Snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo
vyřazení; zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato
práva:
– vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky nemovitý či movitý majetek na
dobu do 29 dní, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace. Pronájem na
dobu delší než 29 dní je možný pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
– příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného ji k hospodaření, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle konkrétních rozhodnutí zřizovatele
k jednotlivým úkonům formou usnesení rady městyse.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
– majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle zřizovací listiny
– pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením,
zneužitím nebo neoprávněnými zásahy;
– vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má ve svém vlastnictví,
Pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku,
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí apod.
– trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
práv z těchto závazků vyplývajících,
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– řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, případně dle směrnic zřizovatele k nakládání s majetkem,
– řídit se právními předpisy, podmínkami danými zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravující činnost příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, případně dalšími vnitřními normami
zřizovatele.
Za ochranu svěřeného a vypůjčeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán organizace.
Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností
pro které byla zřízena, a to majetek nabytý
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele pro jednotlivý právní úkon – s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru do výše 10 tisíc Kč v jednotlivém případě, k jehož přijetí poskytuje zřizovatel předchozí
souhlas touto zřizovací listinou
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele
– na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný dlouhodobý majetek
pořízený v běžném roce, a to na základě
ročního plánu výnosů a nákladů, v rámci neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace po jeho
případných úpravách provedených zřizovatelem, nařízených odvodech a změnách provedených při ﬁnančním
vypořádání schválených zřizovatelem
na základě tvorby a použití fondů organizace dle § 30, § 32 a § 33 zák.č. 250/2000 Sb. a na základě schválení
přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH roku minulého
na základě dalších usnesení zřizovatele k ﬁnančnímu (i fondovému) hospodaření organizace.
Povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví:
– vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to
– zvlášť majetek nabytý bezúplatně převodem od zřizovatele
– zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním
– pojistit majetek
– dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde vystupuje organizace jako vlastník
pokud se stane majetek, který nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele pro ni
trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme,
může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby
za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
– vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je
příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto
omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škody velkého rozsahu
– v případě činnosti ﬁnancované částečně či zcela 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 z ﬁnančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce) pouze po předchozím schválení zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na předmět hlavní činnosti příspěvkové organizace:
– sekání trávy, údržba zeleně včetně sadovnických prvků
– údržba komunikací
– péče o hrobová místa
– autodoprava
– půjčování strojů a zařízení
– správa bytového fondu
– správa plynových kotelen do 50 kW
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je
– realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace
– oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
– dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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OBEC PŘEZLETICE
oznamuje
zřízení příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Obec Přezletice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Přezletice
sídlo: Vinořské náměstí 22, 190 17 Praha 9-Vinoř
identiﬁkační číslo: 72 545 470
c) hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace: Hlavním účelem příspěvkové organizace Mateřská škola
Přezletice je zajištění předškolního vzdělávání dětí v souladu s § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zajištění
školního stravování v souladu s § 119 téhož zákona.
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy a zařízení školního stravování v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 84/2005
Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených samosprávnými
celky, ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna bude výdejnou, neboť bude vydávat jídla připravovaná jiným
provozovatelem stravovacích služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace a je oprávněn jí zastupovat ve všech záležitostech, které se jí týkají. K písemnému právnímu úkonu připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové
organizace.
Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel příspěvkové organizace podle § 166 školského zákona. Zejména vystupuje
v pracovněprávních vztazích jménem zaměstnavatele v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vydává
vnitřní směrnice, jako organizační řád, pracovní řád, spisový řád a směrnice pro oběh účetních dokladů, zodpovídá
za hospodárné využití svěřených prostředků a svěřeného majetku a za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření: Zřizovatel bezúplatně převádí příspěvkové organizaci movitý majetek k zabezpečení činnosti organizace podle inventurního soupisu s tím,
že příspěvková organizace je povinna hospodárně a účelně tento majetek užívat a udržovat jej prováděním běžných
oprav a zákonných revizí.
Pokud jde o movitý majetek, bude ke své činnosti příspěvková organizace užívat nemovitosti na základě podnájemní smlouvy uzavřené se zřizovatelem. Zřizovateli poskytne dané nemovitosti jejich vlastník Obec Vinoř na základě
nájemní smlouvy. Podmínky způsobu užívání nemovitosti upraví podnájemní smlouva, která bude mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací uzavřena.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon č. 250/2000 Sb.
jinak. Zřizovatel může dokonce stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozího
písemného souhlasu.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to
– bezúplatným převodem od svého zřizovatele
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– děděním s tím, že bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
Příspěvková organizace nyní v souvislosti se svým zřízením nabývá veškerý movitý majetek od zřizovatele podle
inventurního soupisu, který je nedílnou součástí zřizovací listiny. Ohledně tohoto majetku je povinna vést ve svém
účetnictví evidenci.
Zřizovatel zřizovací listinou dává výslovný souhlas příspěvkové organizaci k přijímání jakýchkoli nepodmíněných
peněžitých darů. O jejich přijetí rozhoduje ředitel a do 5 dnů od přijetí je povinen o nich informovat zřizovatele.
Nepotřebný majetek, který příspěvková organizace získala bezúplatně od zřizovatele, musí přednostně nabídnout
zpět zřizovateli a pokud jej tento nepřijme, může být převeden příspěvkovou organizací do vlastnictví jiné osoby,
a to pouze za podmínek stanovených zřizovatelem
Nabývá koupí dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč za jeden kus a nabývání dlouhodobého nehmotného
majetku nad 60 000 Kč za jeden kus je možné jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Provádění technického zhodnocení vlastního majetku i majetku zřizovatele je možné provádět jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace se při hospodaření řídí zejména úpravou obsaženou v § 28 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.
S nově nabytým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře, hospodárně a účelně jej využívat, vést
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o něm evidenci, udržovat jej a opravovat a provádět zákonné revize. Dále je oprávněna majetek odepisovat, vyřazovat a prodávat drobný dlouhodobý majetek.
Příspěvková organizace může vyřazovat a prodávat dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 000 Kč
nebo dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 000 Kč jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Hospodaří mimo jiné s peněžními prostředky získanými z fondů Evropské unie, ze státního rozpočtu, od zřizovatele a z rozpočtů územních samosprávných celků. Dále s prostředky, které jsou příjmy z její činnosti, výnosy ze svého
majetku, z úplaty za předškolní vzdělávání, školní stravování, z darů a dědictví.
Vlastní majetek příspěvková organizace eviduje a vede ve svém účetnictví.
Při zadávání zakázek v souvislosti se svou činností se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s tím
,že výsledky výběrového řízení schvaluje zřizovatel.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizace podle předem stanovených ukazatelů zohledňujících efektivitu činnosti organizace a její potřeby.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Název věstníku, zpravodaje

Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

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

4krát ročně

400 Kč

10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

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

