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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 169b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění zákona 49/2009 Sb., a § 54
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje a mění zřizovací listinu Národní technické knihovny, zkrácený název NTK, se sídlem
160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710, č. j.: 12 170/91-3 vydanou dne 11. února 1991, ve znění změny
č. j. 25 966/94-33 ze dne 15. prosince 1994, změny č. j. 33 078/2000-3 ze dne 20. prosince 2000, změny
č. j. 23 506/2003-3 ze dne 1. července 2003 a dodatku č. j. 12 785/2009-31 ze dne 8. června 2009 takto:
změnu u příspěvkové organizace dnem 13. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Národní technická knihovna (užívaná zkratka NTK), příspěvková organizace
sídlo: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6-Dejvice
identiﬁkační číslo: 61387142
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto:
– odst. 1. se slova „§ 4 odst. 1 a 2 knihovního zákona“ ruší a nahrazují slovy „§ 4 knihovního zákona“.,
– odst. 3, písm. b) se slova „a současně zajišťuje jejich digitalizaci a archivaci“ ruší,
– do odstavce 3 za písm. e) se vkládají tři nová písmena, která se označují písm. f), g) a h) a která znějí:
„f) zajišťuje digitalizaci a archivaci vědeckých a odborných informací a zpřístupňuje je veřejnosti,
g) pořádá výchovné, vzdělávací příp. kulturní akce,
h) publikuje informace tématicky se vztahující k rozvoji a podpoře informačních služeb pro výzkum, vývoj,
inovace a vzdělávání.“,
přičemž dosavadní písmena f) a g) se stávají písmeny i) a j)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto:
– v odst. 1) písm. a) se na konec odstavce doplňují slova „a které jsou uvedeny v příloze č. 1 Majetek NTK, která
je nedílnou součástí zřizovací listiny“ ,
– v odst. č. 1 písm. b) se slova: „dle aktuálního stavu inventarizace“ ruší a nahrazují se slovy: „uvedenými v příloze č. 1 Majetek NTK, která je nedílnou součástí zřizovací listiny“ a
– v odst. 3, větě druhé se slova „a které tvoří“ nahrazují slovy „a který tvoří“
f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek evidovaný v katastru nemovitostí ke dni 28. 2. 2010 – stavby celkem
1 859 817 149,- Kč, pozemky celkem 66 437 237,- Kč
– parc. č. 591/1, výměra 6 533 m2, ost. plocha, parc. č. 591/9, výměra 5 000 m2, zast. plocha a nádvoří – čp. 2710,
parc. č. 681/68, výměra 234 m2, ost. plocha, parc. č. 681/69, výměra 54 m2, ost. plocha, parc. č. 4280/6, výměra
105 m2, ost. plocha, vše v kat. území Dejvice, Praha, okres hlavní město Praha,
– parc. č. 358, výměra 410 m2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 359, výměra 410 m2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 410, výměra 411 m2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 40/3, výměra 3 083 m2, orná půda, parc. č. 40/5, výměra
2 414 m2, ost. plocha, parc. č. 40/6, výměra 2 136 m2, ost. plocha, parc. č. 40/7, výměra 106 m2, ost. plocha,
parc. č. 40/8, výměra 347 m2, ost. plocha, vše v kat. území Lhota u Dolních Břežan, obec Dolní Břežany, okres
Praha-západ,
– parc. č. 323/1, výměra 1 143 m2, zast. plocha a nádvoří – čp. 331, parc. č. 323/2, výměra 39 m2, ost. plocha, parc.
č. 324, výměra 1 010 m2, ost. plocha, vše v kat. území Písnice, obec Praha, okres hlavní město Praha,
movité a nemovité věci mimo katastr nemovitostí ke dni 31. 3. 2010
– dlouhodobý hmotný majetek movitý
– dlouhodobý hmotný majetek movitý-drobný
– dlouhodobý hmotný – nedokončený
– kulturní předměty (neodepisované)
– dlouhodobý majetek nehmotný (software)
– dlouhodobý majetek nehmotný (ostatní nehmotný)
– dlouhodobý majetek nehmotný (ocenitelná práva)

357 670 171,- Kč
78 002 283,- Kč
48 467 262,- Kč
29 390,- Kč
24 211 684,- Kč
11 150 300,- Kč
5 999 494,- Kč
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– dlouhodobý nehmotný – nedokončený
– dlouhodobý majetek nehmotný – drobný
– zásoby (skladovaný spotřební materiál)
peněžní prostředky ke dni 31. 3. 2010
– hotovost
– běžné účty
– ceniny
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35 057 570,- Kč
1 050 900,- Kč
215 542,- Kč
146 797,- Kč
105 274 731,- Kč
436 449,- Kč

peněžité pohledávky ke dni 31. 3. 2010
– pohledávky krátkodobé

3 662 314,- Kč

knihovní fondy NTK ke dni 28. 2. 2010, soupis knihovních fondů, se kterým je NTK oprávněna hospodařit:
– knihy a časopisy
681 938 jednotek
– vázané časopisy
412 663 jednotek
– mikrograﬁcká média
239 268 jednotek
– normy
63 174 jednotek
– disertace
7 533 jednotek
– adresáře a katalogy
1 227 jednotek
– výzkumné zprávy
558 jednotek
– elektronické dokumenty
153 jednotek
– ostatní
9 723 jednotek
– celkový stav
1 416 237 jednotek
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky:
mění se a doplňuje takto:
– jiná činnost se první věta ruší a nahrazuje textem: „NTK může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost. Jiná činnost slouží k efektivnějšímu využití majetku, se kterým NTK
hospodaří, a je sledována odděleně od hlavní činnosti. NTK jako jinou činnost“,
– za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) poskytuje poradenskou činnost, včetně koncepčních návrhů, podkladů a analýz v souvislosti s informačním
zabezpečením výzkumu, vývoje, inovace a vzdělávání,“
stávající písmena c) a d) se ruší a stávající písmena e) a f) se stávají písmeny d) a e)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 5. 2010
název: Dětský domov Karlovy Vary, příspěvková organizace, sídlo: Jarní 6, 360 01 Karlovy Vary, identiﬁkační
číslo: 70845441
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2010
původní název: Dětský domov Ostrov, příspěvková organizace
nový název: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
identiﬁkační číslo: 63553660
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, příspěvková organizace
nový název: Dětský domov Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov
identiﬁkační číslo: 49767267

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
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b) název: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, příspěvková organizace
sídlo: Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
identiﬁkační číslo: 00190560
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování komplexní a nedělitelné specializované ústavní léčebné preventivní péče
ve formě péče ošetřovatelské, doléčovací a rehabilitační osobám, které trpí déle trvajícími chorobami a jejichž
stav vyžaduje ústavní zdravotní péči, nevyžaduje však umístění na lůžkách určených pro akutní nemocniční
péči, poskytování dopravní zdravotní služby, poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu,
nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními
pojišťovnami hrazeny jen zčásti, poskytování zdravotní péče cizincům, výkon ekonomické, provozní, technické,
investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického
kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu
a hlavního předmětu činnosti Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví, plnění dalších úkolů v souladu s platnými předpisy v odvětví zdravotnictví
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 139, na parc. č. 383/2, budova č. p. 140, na parc. č.
383/1, pozemky – st. parc. č. 383/1, st. parc. č. 383/2, vše v k. ú. Rybitví, okres Pardubice, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– převést přebytečný movitý majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele, nad částku 200 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– povinnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Jevíčko, příspěvková organizace
původní sídlo: 569 43 Jevíčko
nové sídlo: 569 43 Jevíčko 508
identiﬁkační číslo: 00193976
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 112, budova bez č. p./če., na parc.
č. 195/1, vše v k. ú. Bělá u Jevíčka, budova bez č. p./če., na parc. č. 195/2 LV 10001 Město Jevíčko, okres Svitavy,
– budova č. p. 502, na parc. č. 365, budova č. p. 503, na parc. č. 388, budova č. p. 504, na parc. č. 741, budova
č. p. 505, na parc. č. 547, budova č. p. 506, na parc. č. 546, budova č. p. 507, na parc. č. 544, budova č. p.
508, na parc. č. 366, budova č. p. 509, na parc. č. 364, budova č. p. 510, na parc. č. 362, budova bez č. p./
če., na parc. č. 363, budova bez č. p./če., na parc. č. 372, budova bez č. p./če., na parc. č. 373, budova bez č.
p./če., na parc. č. 374, budova bez č. p./če., na parc. č. 390, budova bez č. p./če., na parc. č. 391, budova bez
č. p./če., na parc. č. 545, budova bez č. p./če., na parc. č. 736, budova bez č. p./če., na parc. č. 737, budova bez
č. p./če., na parc. č. 742, budova bez č. p./če., na parc. č. 743, budova bez č. p./če., na parc. č. 744, budova bez
č. p./če., na parc. č. 746, budova bez č. p./če., na parc. č. 747, budova bez č. p./če., na parc. č. 749, budova bez
č. p./če., na parc. č. 759, budova bez č. p./če., na parc. č. 764, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, okres Svitavy,
– pozemky, st. parc. č. 112, st. parc. č. 195/1, p.parc. č. 297, 307/5, 309/2, 309/5, 309/10, 309/11, 309/12,
309/13, 310/1, 310/3, 311, 312/1, 312/2, 312/4, 313, 314/1, 314/3, 315, 354, 355/1, 355/3, 355/4, 930, evidence nemovitostí parc. č. 988/3, pozemkový katastr č. 307/2, 309/1, 309/2, 310/1, 312/1, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 355/3, 374/2, 374/3, 930, vše v k.ú. Bělá u Jevíčka, okres Svitavy,
– st. parc. č. 363, 364, 365, 366, 367/1, 372, 373, 374, 388, 390, 391, 544, 545, 546, 547, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760/2, 763, 764,
p.parc. č. 680/1, 680/2, 680/3, 920/3, 920/4, 921/1, 1719/4, 1719/8, 1719/10, 1719/11, 1719/14, 1719/19,
1719/21, 1719/23, 2232/1, 2232/2, 2409/4, 2412/2, 2436/1, 2436/2, 2436/3, 2436/4, 2436/5, 2436/7, 2450/8,
2569, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2578/7, 2578/8, 2578/9, 2578/10, 2578/11, 2578/12,
2578/13, 2578/14, 2578/15, 2578/16, 2578/17, 2578/18, 2578/19, 2578/20, 2578/21, 2578/22, 2578/23,
2578/24, 2578/25, 2578/26, 2578/27, 2578/28, 2578/29, 2578/30, 2578/31, 2578/32, 2578/33, 2578/34,
2578/35, 2578/36, 2582/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4, 3185, 4600, 4614, 4616, 2436, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, okres Svitavy, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– převést přebytečný movitý majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele, nad částku 200 000,- Kč jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– povinnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností:
poskytování technických služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Střední škola Pelhřimov
nový název: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, příspěvková organizace
(zkrácený název: SPŠ a SOU Pelhřimov)
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
identiﬁkační číslo: 14450470
MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) původní název: Loutkové divadlo Radost, příspěvková organizace
nový název: Divadlo Radost, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 32, 615 00 Brno-Zábrdovice
identiﬁkační číslo: 00489123
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: realizace divadelních inscenací pro děti, mládež a dospělé publikum, s použitím veškerých vyjadřovacích uměleckých prostředků alternativního divadla, zejména animačních technik propojených s činoherními prvky, či prvky hudebního divadla v celé své šíři, za dominantní prvek činnosti příspěvkové organizace
je však považována hra s loutkou, pořádání vlastních divadelních představení, realizace divadelní činnosti prostřednictvím jiných pořadatelů (hostování, účast na festivalech a přehlídkách), pořádání veřejných představení
jiných divadelních souborů, pořádání divadelních festivalů, pořádání výstav a dalších projektů pro veřejnost za
účelem propagace dramatického umění, vydavatelská a nakladatelská činnost, reklamní činnost a marketing
pro vlastní akce, výroba zvukových a zvukově-obrazových záznamů sloužících k rozvoji kulturně výchovné
činnosti a propagaci činnosti příspěvkové organizace, metodická pomoc ochotnickým divadelním souborům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příjmy z pronájmů bytu správce, ubytovací jednotky a hostinského pokoje jsou příjmem příspěvkové organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
sídlo: Hlinky 132/136, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – rozšiřuje se o pozemek parc. č. 294, zahrada, v k. ú. Pisárky,
obec Brno, okres Brno-město se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno-město
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
původní sídlo: Radnická 4-10, 658 78 Brno-město
nové sídlo: Radnická 2-10, 658 78 Brno-město
identiﬁkační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování služeb veřejnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu, zejména pořádání a organizování kulturních, výchovných, společenských a vzdělávacích akcí a péče o rozvoj cestovního ruchu v městě
Brně a o rozvoj tuzemských a zahraničních styků s cestovním ruchem souvisejících, zajištění propagace města
v časopisech a publikacích a prostřednictvím elektronických médií, provozování brněnského podzemí určeného
pro turistické a společensko-kulturní využití a průvodcovská činnost v těchto prostorách, včetně kvaliﬁkační
přípravy a doškolování průvodců pro brněnské podzemí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– příjmy z krátkodobých dohod o užívání nebytových prostor v objektech předaných příspěvkové organizaci
k hospodaření na dobu do 29 dnů a ze smluv o nájmu nebytových prostor v objektech předaných příspěvkové
organizaci k hospodaření na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců, jsou příjmem
příspěvkové organizace,
– příjmy z ostatních dispozic se svěřeným majetkem statutárního města Brna jsou příjmy zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO BŘECLAV
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
název: Domovní správa Břeclav, příspěvková organizace, sídlo: Kupkova 3, 690 02 Břeclav, identiﬁkační číslo:
838471

MĚSTO BYSTRÉ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Bystré
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní škola Bystré, příspěvková organizace
sídlo: Školní 24, 569 92 Bystré
identiﬁkační číslo: 70188084
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: celková pořizovací hodnota svěřeného majetku 7 515 738,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou majetek nad 20 000,- Kč a motorová vozidla s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou ostatní majetek, energie a služby v souladu s rozpočtem provozních nákladů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění poskytovat dary z fondu kulturních a sociálních potřeb svým zaměstnancům a ostatním oprávněným osobám,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Bystré
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Mateřská škola Kvítek Bystré, příspěvková organizace
sídlo: Obránců míru 382, 569 92 Bystré
identiﬁkační číslo: 75015609
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se převádí bezúplatným převodem do majetku organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou majetek nad 20 000,- Kč a motorová vozidla s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou ostatní majetek, energie a služby v souladu s rozpočtem provozních nákladů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– oprávnění poskytovat dary z fondu kulturních a sociálních potřeb svým zaměstnancům a ostatním oprávněným osobám,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Bystré
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní umělecká škola Bystré, příspěvková organizace
sídlo: nám. Na podkově 59, 569 92 Bystré
identiﬁkační číslo: 70897476
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se převádí bezúplatným převodem do majetku organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou majetek nad 20 000,- Kč a motorová vozidla s předchozím souhlasem zřizovatele,
– kupní smlouvou ostatní majetek, energie a služby v souladu s rozpočtem provozních nákladů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění poskytovat dary z fondu kulturních a sociálních potřeb svým zaměstnancům a ostatním oprávněným osobám,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou

MĚSTO DAČICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 4. 2010
název: Nemocnice Dačice, příspěvková organizace, sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice, identiﬁkační číslo:
60817879

MĚSTO DOBŘÍŠ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
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b) název: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 35, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 42727537
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nebytové budovy školy č. p. 35, na st. parc. č. 491, včetně bytové jednotky zřízené v č. p. 35,
– pozemky, parc. č. 327/6, 327/7, 348/57, nebytové prostory v budově tělocvičny na st. parc. č. 2032, tvořených gymnastickým sálem, tělocvičnou v 1.patře, skladovými prostory v přízemí (Fitcentrum), kabinetem
tělesné výchovy a sociálním zařízením náležejícím k těmto prostorám, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je
evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1992 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Základní škola Dobříš, Školní 1035, příspěvková organizace
sídlo: Školní 1035, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 47067519
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova školy č. p. 1035, na st. parc. č. 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2284, včetně
nebytových prostor v budově tělocvičny na st. parc. č. 2032, tvořenými tělocvičnou v přízemí a ostatními
skladovými prostorami, – pozemky, parc. č. 348/63, 348/123, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován
v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 384, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 47074132
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova školy č. p. 384, – pozemky, st. parc. č. 469/1, 469/2, 455, 459, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1994 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Mírové nám. 69, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 64762939
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova školy č. p. 69, na st. parc. č. 80, v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 1996 na dobu neurčitou
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5. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: 2. mateřská škola Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 70909521
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: 1. nadzemní podlaží budovy školy č. p. 1034, na st. parc. č. 1628, budova bez čp./če., na st.
parc. č. 1629 (kromě nástavby), – pozemek, část p.p.č. 1101/3, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován
v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: 4. mateřská škola Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Fričova 104, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 61100293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova č. p. 104, na st. parc. č. 2153/, 2153/2, 2154 (vyjma bytových jednotek zřízených
v č. p. 104), – pozemky, p.p.č. 312/4, 312/16, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních
seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: 5. mateřská škola Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 61100307
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova č. p. 613, na st. parc. č. 2238, budova bez čp./če., na st. parc. č. 2237, – pozemek,
p. p. č. 1440/37, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Kulturní středisko Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: Mírové nám. 68, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 00874531
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: budova č. p. 68, na st. parc. č. 78/2, – pozemky, p. p. č. 3106, 248/2, nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 71 (prostory muzea), vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1992 na dobu neurčitou
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9. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Městská knihovna Dobříš, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nebytové prostory v přízemí budovy č. p. 106, na st. parc. č. 234, sloužící k účelům informačního střediska a knihkupectví Zlatý klíč, vše v k. ú. Dobříš, movitý majetek je evidován v inventurních
seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního
fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu
zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Dobříš
zařazení do okresu: Příbram
b) název: Pečovatelská služba města Dobříše, příspěvková organizace
sídlo: Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš
identiﬁkační číslo: 48954845
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nebytové prostory v budově č. p. 443, na st. parc. č. 538, v k. ú. Dobříš, movitý majetek je
evidován v inventurních seznamech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dlouhodobý majetek, mimo nemovitého majetku, včetně technického zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investic, případně investiční dotace investičního fondu,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– přijetí daru do hodnoty 40 000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1994 na dobu neurčitou
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MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 1. mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, okres Cheb
nový název: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 555, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 3. mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, okres Cheb
nový název: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 440, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 7. mateřská škola, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, okres Cheb
nový název: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace
sídlo: Skalníkova 518, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 12. mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, okres Cheb
nový název: Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace
sídlo: Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 13. mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, okres Cheb
nový název: Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace
sídlo: Za Tratí 687, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
6. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4, okres Cheb
nový název: Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace
původní sídlo: Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně
nové sídlo: 17. listopadu 475, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: Základní umělecká škola Fryderika Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, okres Cheb
nový název: Základní umělecká škola Fryderika Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvková organizace
sídlo: Ibsenova 87, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: Zvláštní škola s třídami pomocné školy, Mariánské Lázně, Vítězství 29, okres Cheb
nový název: Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, příspěvková organizace
sídlo: Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
původní název: 1. základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, okres Cheb
nový název: Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
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10. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
název: 3. základní škola, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace, sídlo: Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně, identiﬁkační číslo: 70997535
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– 3. základní škola, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace
– Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Mariánské Lázně
b) název: Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 355, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
12. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
původní název: Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace
původní sídlo: Ruská 355, 353 01 Mariánské Lázně
nové sídlo: Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny

MĚSTO MOST
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
zařazení do okresu: Most
b) název: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 72059419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečování zájmové, kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti pro všechny věkové kategorie obyvatel a zabezpečování záležitostí, které jsou dle
§ 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu města a jeho občanů, poskytování zájmového vzdělávání dle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zabezpečování správy majetku ve vlastnictví města, předaný smlouvou o výpůjčce
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6. 2010 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
název: Centrum volného času v Mostě, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace, sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most, identiﬁkační číslo: 00828611
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Centrum volného času v Mostě, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
– Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
b) název: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 72059419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6. 2010 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
– Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Most
b) název: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková organizace
sídlo: Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 72059419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
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b) název: Pohřební ústav hl. m. Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Staroměstské náměstí 10, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 45245819
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských krematorií a veřejných pohřebišť – urnových hájů, poskytování nájmů hrobových míst na veřejných pohřebištích (urnové háje)
a služby s tím spojené, nakládání s majetkem opuštěným ve smyslu § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména jedná-li se o náhrobky a ostatní hrobové zařízení), pokud se nachází
na nemovitém majetku ve vlastnictví zřizovatele předaném organizaci k hospodaření nebo organizaci užívaném na
základě smluvního vztahu se zřizovatelem
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 13 536 517,29 Kč, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– uzavírat smlouvy o nájmu hrobových míst na dobu minimálně 5 let (urnová hrobová místa),
– zastupovat hl. m. Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou,
– zastupovat hl. m. Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních předpisů, které jsou součástí pozemků
svěřených organizaci zřizovací listinou,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pohřební služba včetně přepravy zemřelých, převozy do a z ciziny (úprava zemřelých, balzamace,
zajištění smutečních oznámení, zajištění květinových darů k obřadům), koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, obstaravatelská činnost související s předmětem činnosti, provozování krematorií, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2010
– Školní jídelna Přerov, Žselatovská 8
– Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Přerov
b) název: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, příspěvková organizace
sídlo: Kratochvílova 30, 750 02 Přerov I – Město
identiﬁkační číslo: 49558277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zařízení školního stravování poskytuje školní
stravování v souladu s příslušnými právními předpisy, zabezpečování závodního stravování svým zaměstnancům
a dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy, zajišťování stravy v rámci svých provozoven
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu
majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Rychnov nad Kněžnou
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Plavecký bazén RK, příspěvková organizace
sídlo: Javornická 1720, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
identiﬁkační číslo:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace je zřízena za účelem spravování
a provozování Sportovního a relaxačního centra Rychnovska v Rychnově nad Kněžnou, provozování plaveckého
bazénu, provozování sauny, provozování páry
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek v hodnotě
22 749 862,34 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pořídit, prodat a vyřadit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pouze s předchozím písemným souhlase zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527, příspěvková organizace
sídlo: Karla Havlíčka Borovského 1527, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650, příspěvková organizace
sídlo: Marie Majerové 1650, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
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mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725, příspěvková organizace
sídlo: Vítězná 725, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 80, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746, příspěvková organizace
sídlo: Alšova 1746, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881, příspěvková organizace
sídlo: Kosmonautů 1881, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je
školní jídelna, zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
sídlo: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost domu dětí a mládeže, poskytování zájmového vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné
služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, příspěvková organizace
sídlo: Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost základní umělecké školy, poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 1614, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, příspěvková organizace
sídlo: Rokycanova 258, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců

Částka 11

Ústřední věstník

stránka 421

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Němcové 1784, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská 1507, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, příspěvková organizace
sídlo: Běžecká 2055, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
přípravný stupeň speciální, který poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně
těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem, školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702, příspěvková organizace
sídlo: Švabinského 1702, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

16. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Sokolov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: bez změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je
školní družina, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: možnost vykonávání doplňkové činnosti, zajišťování výkonu veřejné služby dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírání smlouvy o výkonu veřejné služby dle § 62b písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Činoherní studio Ústí nad Labem, příspěvková organizace, sídlo: Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem,
identiﬁkační číslo: 44226179
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MĚSTYS OSVĚTIMANY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: městys Osvětimany
zařazení do okresu: Uherské Hradiště
b) název: Základní škola a mateřská škola Osvětimany, příspěvková organizace
sídlo: 687 42 Osvětimany 282
identiﬁkační číslo: 46956999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní klub, školní jídelna a zajišťování stravování vlastních zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výuka jazyků, zájmové kroužky, pronájem prostor a zařízení, výuka na PC, provozování tělovýchovné činnosti, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou

OBEC MODLANY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Modlany
zařazení do okresu: Teplice
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b) název: Mateřská škola Modlanská rolnička, Modlany, příspěvková organizace
sídlo: 417 13 Modlany 20
identiﬁkační číslo: 72742402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní
jídelna a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 20, na parc. č. 12, – pozemek, parc. č. 83/2, zahrada,
vše v k. ú. Modlany, movitý majetek v hodnotě 1 574 030,05 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat v souladu s pokyny vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC TISMICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Tismice
zařazení do okresu: Kolín
b) název: Mateřská škola Tismice, příspěvková organizace
sídlo: Tismice 112, 282 01 Český Brod
identiﬁkační číslo: 71000313
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 985 728,- Kč, movitý majetek v hodnotě 464 661,04 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého i movitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
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– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– v přízemí domu č. p. 112 v Tismicích svěřeného organizaci do správy se nachází byt velikosti 2+1 s příslušenstvím, pronájem bytu zajišťuje zřizovatel, organizace není oprávněna tento byt pronajímat,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– bezúplatným převodem věcí movitých,
– povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání kulturních produkcí, výchova a mimoškolní vzdělávání, poskytování učebny k užívání
jiným subjektům, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

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

Název věstníku
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů

Cena

4krát ročně

400 Kč

Energetický regulační věstník
Zpravodaj Českého statistického úřadu

12krát ročně
12krát ročně

1700 Kč
520 Kč

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

5krát ročně
2krát ročně
8krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

450 Kč
150 Kč
1900 Kč
1420 Kč
450 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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