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MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje
zrušení státní příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Laterna magika, sídlo: Liliová 9, 110 00 Praha 1, identiﬁkační číslo: 45248567
Organizace zaniká dnem 31. 12. 2009 na základě rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 395/2009 ze dne
4. 8. 2009
Výkon práv a plnění závazků po zaniklé organizaci přebírá: státní příspěvková organizace Národní divadlo, se sídlem
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, identiﬁkační číslo: 00023337, vyjma práv ze čtyř pohledávek za zahraničními dlužníky,
která přecházejí na Ministerstvo kultury

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
oznamuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 a § 5 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a článku II zákona
č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 174/1968 Sb., o státním
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, mění a zároveň vydává úplné znění zřizovací listiny
Institutu technické inspekce Praha ze dne 15. března 1991 (včetně dodatků k této listině) takto:
změnu u státní příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí
b) původní název: Institut technické inspekce Praha
nové sídlo: Technická inspekce České republiky
původní sídlo: Ve Smečkách 29, 113 52 Praha 1
nové sídlo: U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 00638919
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: výkon státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu
ustanovení § 6a odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži,
provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti
technických zařízení,
– ve stanovených případech provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek,
– ve stanovených případech prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávání
jim k tomu oprávnění,
– prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze
vyhrazených technických zařízení a vydávání jim o tom osvědčení.
Výše uvedené činnosti se provádějí za poplatky stanovené prováděcím předpisem dle § 6a, odst. 3 zákona
č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se státní příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: dle § 54 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
f) vymezení majetkových práv, jež státní příspěvkové organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace:
mění se takto: poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kursů, školení, včetně lektorské činnosti, poradenská a konzultační činnost, zpracování
odborných studií a posudků, činnost autorizované osoby ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., při posuzování shody
u vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení
h) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřízena: od 15. 3. 1991 na dobu neurčitou
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
1. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Ministerstvo zemědělství novou státní organizaci:
vznik státní příspěvkové organizace: nabývá platnosti dnem podpisu ministrem zemědělství
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
sídlo: 533 14 Kladruby nad Labem 1
identiﬁkační číslo: 72048972
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: státní příspěvková organizace plní funkce
chovatelského zařízení, funkce muzea, funkci kulturního zařízení zaměřujícího se na dokumentační a informační činnost, poskytujícího služby veřejnosti, se zvláštním zaměřením na odbornou veřejnost a starokladrubské
koně
– plní funkci chovatelského zařízení, zajišťujícího uchovávání genetické rezervy starokladrubského koně
v barvě bílé a černé,
– zajišťuje podmínky pro uchování genetické rezervy starokladrubského koně,
– v souvislosti s péčí o kulturní památky a se sbírkami, se kterými hospodaří, plní funkce muzea ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– plní funkci kulturního zařízení zaměřujícího se na dokumentační a informační činnost, poskytujícího služby
veřejnosti, se zvláštním zaměřením na odbornou veřejnost a starokladrubské koně
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství, zástupci
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se státní příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
– státní příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem přebere majetek, práva a závazky včetně
závazků z pracovněprávních vztahů Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní podnik (IČ 00017272),
a to na základě vzájemných smluvních ujednání,
– soupis majetku, práv a závazků včetně závazků z pracovněprávních vztahů přebíraných od Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní podnik bude vyhotoven v termínu určeném ministrem zemědělství. Základem soupisu je inventura a účetní závěrka k určenému datu. Soupis přebíraného majetku bude ke stejnému
datu zároveň vyhotoven ve struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva ﬁnancí č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
– státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– majetek státu využívá k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí a k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání,
– povinností státní příspěvkové organizace, a Ministerstva zemědělství jako nadřízeného orgánu, je pečovat
o zachování kulturních památek, s nimiž státní příspěvková organizace hospodaří, udržovat je v dobrém
stavu,
– chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,
– kulturní památky je povinna užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu,
památkové hodnotě a technickému stavu,
– sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž státní příspěvková organizace hospodaří podle
zvláštních právních předpisů
g) okruhy jiné činnosti navazující na hlavní účel organizace:
– zemědělská výroba:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných
rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních,
pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov k tahu a chov sportovních dostihových koní,
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c) produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných
produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního
důvodu,
kovářství, podkovářství,
silniční motorová doprava:
a) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
b) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
hostinská činnost,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a) brašnářství a sedlářství,
b) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
d) ubytovací služby (ubytování nižší kategorie, než je uvedeno v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e) povoznictvím
f) činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti výpočetní techniky,
g) výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd,
h) velkoobchod a maloobchod,
i) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
Státní příspěvková organizace může provozovat jiné činnosti pouze splní-li podmínky stanovené zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení druhů jiných činností bude prováděno státní příspěvkovou organizací ročně.
Podmínky pro provádění jiných činností jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy státní příspěvkové organizace.
Organizační strukturu stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává ředitel. Organizační řád a jeho změny předkládá ředitel na vědomí zřizovateli.
Povinnou organizační strukturou je rada státní příspěvkové organizace, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr zemědělství. Rada státní příspěvkové organizace je dozorčím orgánem zřizovatele. Náplň činnosti a kompetence poradního orgánu vydá zřizovatel, který zároveň schválí jeho jednací řád. Jednací řád poradního
orgánu je součástí organizačního řádu státní příspěvkové organizace

h) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
2. Úvodní ustanovení – mění se takto:
V souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Ministerstvo zemědělství novou státní organizaci:
změnu u státní příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
b) název: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
sídlo: 533 14 Kladruby nad Labem 1
identiﬁkační číslo: 72048972
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
– plní funkci chovatelského zařízení, zajišťujícího uchovávání genetické rezervy starokladrubského koně
v barvě bílé a černé,
– zajišťuje podmínky pro uchování genetické rezervy starokladrubského koně,
– v souvislosti s péčí o kulturní památky a se sbírkami, se kterými hospodaří, plní funkce muzea ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– plní funkci kulturního zařízení zaměřujícího se na dokumentační a informační činnost, poskytujícího služby
veřejnosti, se zvláštním zaměřením na odbornou veřejnost a starokladrubské koně
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se státní příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
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– státní příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem přebere majetek, práva a závazky včetně
závazků z pracovněprávních vztahů Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní podnik (IČ 00017272),
a to na základě vzájemných smluvních ujednání,
– soupis majetku, práv a závazků včetně závazků z pracovněprávních vztahů přebíraných od Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní podnik bude vyhotoven v termínu určeném ministrem zemědělství. Základem soupisu je inventura a účetní závěrka k určenému datu. Soupis přebíraného majetku bude ke stejnému
datu zároveň vyhotoven ve struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva ﬁnancí č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
– státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci
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:
– majetek státu využívá k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí a k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání,
– povinností státní příspěvkové organizace, a Ministerstva zemědělství jako nadřízeného orgánu, je pečovat
o zachování kulturních památek, s nimiž státní příspěvková organizace hospodaří, udržovat je v dobrém
stavu,
– chránit je před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,
– kulturní památky je povinna užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu,
památkové hodnotě a technickému stavu,
– sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž státní příspěvková organizace hospodaří podle
zvláštních právních předpisů
g) okruhy jiné činnosti navazující na hlavní účel organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ JIHOČESKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 570, sídlo: Blatské sídliště 570, 391 81 Veselí
nad Lužnicí, identiﬁkační číslo: 60061893
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 570
– Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, příspěvková organizace
sídlo: Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061847
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Domov mládeže a Školní jídelna, Tábor, Komenského 2235, sídlo: Komenského 2235, 390 01 Tábor,
identiﬁkační číslo: 60063777
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Domov mládeže a Školní jídelna, Tábor, Komenského 2235
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– Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 1670, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061863
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pečovatelská služba, příspěvková organizace, sídlo: Nádražní 47, 370 01 České Budějovice, identiﬁkační
číslo: 00666289

KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5, příspěvková organizace
sídlo: náměstí B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
identiﬁkační číslo: 70284831
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální a speciálně pedagogického centra
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: 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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304, příspěvková organizace
sídlo: Za Humny 3304, 697 01 Kyjov
identiﬁkační číslo: 70284849
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní
družiny, speciálně pedagogického centra a školní jídelny-výdejny
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: 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. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, příspěvková organizace
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sídlo: Kociánka 6, 612 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157396
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální a speciálně pedagogického centra
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ibsenova 1, 638 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555998
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, střední
školy, školní jídelny, školní družiny a speciálně pedagogického centra
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: 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
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova
2/4, příspěvková organizace
sídlo: Koperníkova 2/4, 615 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62160095
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, střední
školy, školní jídelny, školní družiny a internátu
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: 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, příspěvková organizace
sídlo: Herbenova 4, 690 03 Břeclav
identiﬁkační číslo: 70838771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost mateřské školy, základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní
družiny, školního klubu a školní jídelny-výdejny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4, příspěvková organizace
sídlo: Herbenova 4, Břeclav
identiﬁkační číslo: 70838771
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Základní škola, Brno, Štolcova 16, příspěvková organizace
sídlo: Štolcova 16, 618 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157299
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost základní školy, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny, školní
jídelny-výdejny a speciálně pedagogického centra
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: 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
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova
1669, příspěvková organizace
sídlo: Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou
identiﬁkační číslo: 00566438
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost střední školy a školní jídelny
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: 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
10. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735, příspěvková organizace
nový název: Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735, příspěvková organizace
sídlo: Přívoz 735, 696 81 Bzenec
identiﬁkační číslo: 00230936
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Pedagogicko-psychologická poradna Blansko, Nad Čertovkou 17
– Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice, Havlíčkova 35
– Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmannova 2
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 2, 682 01 Vyškov
identiﬁkační číslo: 70843180
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: realitní činnost, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, prodej materiálů, pomůcek
a učebnic pořízených příspěvkovou organizací, prodej materiálů zpracovaných poradnou, participace na
konkurzních řízeních, pomoc dospělým při zátěžových situacích, účast na výzkumných úkolech, vedení
praxe studentů středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, koupě zboží za účelem prodeje,
terapeutické služby (přístroj Nova 100), mimoškolní výchova a vzdělávání
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Bedřicha Smetany 7, příspěvková organizace
– Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy 389, příspěvková organizace
– Dětská ozdravovna Křetín 12, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, příspěvková organizace
sídlo: 679 62 Křetín 12
identiﬁkační číslo: 00386766
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování ambulantní, stacionární
a ústavní péče pro děti a dorost, sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, poskytování léčebné, diagnostické, rehabilitační, ošetřovatelské, poradenské a preventivní péče dětem ohroženým na zdraví nebo v rekonvalescenci, opakovaně nemocným, se sníženou obranyschopností, s vadným držením těla, se zdravotními
problémy spojenými s nesprávným životním stylem, zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, s dětskou mozkovou obrnou, s postižením motorických funkcí při poruchách a onemocnění centrálního a periferního nervového systému, s vrozenými vadami a získanými ortopedickými vadami, se svalovým
onemocněním, s nespeciﬁckými onemocněními dýchacích cest, využívající jeskynního prostředí a výzkum
v oblasti speleoterapie, poskytování zácvikového pobytu rodinných příslušníků
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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, poskytování služeb osobního charakteru a pro
osobní hygienu, výroba, obchod a služby jinde nezařazené
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO BECHYNĚ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Městské lesy Bechyně, sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, identiﬁkační číslo: 71233601

MĚSTO BRNO – MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Bystrc
b) název: Mateřská škola Sluníčko, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace
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sídlo: Štouračova 23/1249, 635 00 Brno
identiﬁkační číslo: 75077434
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna-výdejna, závodní stravování zaměstnanců
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova Štouračova 23, na parc. č. 7229/1, pozemky – parc.
č. 7229/1, zast. plocha, nádvoří, parc. č. 7228/1, 7228/2, 7228/3, 7228/5, 7228, ost. plocha (zeleň), vše
v k. ú. Bystrc, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, zájmová činnost, hostinská činnost, pronájem ploch pro umístění
reklamy, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2006 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Brno
zařazení do okresu: městská část Brno-Bystrc
b) název: Mateřská škola, Brno-Bystrc, Laštůvkova 57/59, příspěvková organizace
sídlo: Laštůvkova 57/59/830, 635 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70888531
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna, závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova Laštůvkova 57/59, č. p. 830, na parc. č. 5870/0, 5871/1,
5871/2, 5871/3, pozemky – parc. č. 5870/0, 5871/1, 5871/3, zast. plocha, nádvoří, parc. č. 6323/0, ost. plocha (zeleň), parc. č. 6372/1, 6372/4, ost. plocha, vše v k. ú. Bystrc, 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 nabytí nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, zájmová činnost, hostinská činnost, pronájem ploch pro umístění
reklamy, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO – MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Mateřská škola Brno, Sýpka 26a, příspěvková organizace, sídlo: Sýpka 26a, 613 00 Brno, identiﬁkační
číslo: beze změny
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Brno, Sýpka 26a, příspěvková organizace
– Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno – městská část Brno-sever
b) název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
sídlo: Merhautova 37, 613 00 Brno
identiﬁkační číslo: 49466623
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Mateřská škola Brno, Loosova 11, příspěvková organizace, sídlo: Loosova 11, 638 00 Brno, identiﬁkační
číslo: beze změny
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Brno, Loosova 11, příspěvková organizace
– Základní škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno – městská část Brno-sever
b) název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
sídlo: Milénova 14, 638 00 Brno
identiﬁkační číslo: 49466607
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

stránka 440

Ústřední věstník

Částka 12

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, příspěvková organizace
sídlo: Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910995
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní klub, poskytování služeb školní knihovny, provozování školní jídelny-výdejny, závodní stravování
svých zaměstnanců, dále krátkodobé pronájmy nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního
hřiště, do 15 dnů, výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– 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,
– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáﬂova 2004, příspěvková organizace
sídlo: Štáﬂova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70911011
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní klub, poskytování služeb školní knihovny, provozování školní jídelny pro ZŠ Štáﬂova 2004 a pro
studenty Havlíčkova gymnázia, Štáﬂova 2063, závodní stravování svých zaměstnanců, dále krátkodobé pronájmy nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště, do 15 dnů, výuka jazyků, výchova
a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– 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,
– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, příspěvková organizace
sídlo: V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70911029
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní klub, poskytování služeb školní knihovny, provozování školní jídelny pro ZŠ V Sadech 560 a pro
žáky Speciální školy, U Trojice 2104, závodní stravování svých zaměstnanců, dále krátkodobé pronájmy nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště, do 15 dnů, výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství
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a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – činnosti
určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– 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,
– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou

4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, příspěvková organizace
sídlo: Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910961
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní
družina a školní klub, provozování školní jídelny, závodní stravování svých zaměstnanců, dále krátkodobé pronájmy nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště, do 15 dnů, výuka jazyků, výchova
a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
– činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
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:
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mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– 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,
– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a organizování sportovní činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910987
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní klub, provozování školní jídelny pro ZŠ Wolkerova 2941 a ZŠ Konečná 1884, provozování školní
jídelny pro MŠ Na Svahu 3049, závodní stravování svých zaměstnanců, dále krátkodobé pronájmy nebytových
prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště, do 15 dnů, výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – činnosti určené
pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
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,
– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, poskytování služeb pro rodinu a domácnost, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) původní název: Mateřská škola města Havlíčkova Brodu
nový název: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 75015196
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena 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, závodní stravování svých zaměstnanců, dále výuka jazyků a provozování zájmových kroužků, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí pro děti, psychologické poradenství a diagnostika,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, krátkodobé pronájmy
nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště, do 15 dnů – činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky
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,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– likvidace a vyřazení majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– 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,
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– 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,
– uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, péče o dítě do tří let věku v denním režimu, realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, poskytování
služeb pro rodinu a domácnost, čištění a praní textilu a oděvů, 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
Rada města Havlíčkova Brodu svým usnesením číslo 910/09 ze dne 12. 10. 2009 poskytla podle § 39b zákona
č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvkovým organizacím Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884,
Základní škola Havlíčkův Brod, Štáﬂova 2004, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod a příspěvkové organizaci Sociální služby města Havlíčkova Brodu předchozí souhlas společný pro více právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty
10 tis. Kč

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace, sídlo: Znojemská 428, 671 67
Hrušovany nad Jevišovkou, identiﬁkační číslo: 00225754

MĚSTO KLIMKOVICE
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2006
původní název: Základní škola Klimkovice
nový název: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: 60609397
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 12. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Klimkovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Klímkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: 60609397
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek svěřený příspěvkové organizaci do správy se rozšiřuje o technické zhodnocení rekonstrukce ZŠ Klímkovice – ve výši 21 863 704,67 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádní odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výroba
porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 3. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Klimkovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Klímkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: 60609397
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 – vyjímá se z pozemku č. parc. 2579/1, plocha volejbalového
hřiště, v k. ú. Klímkovice
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: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 23. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Klimkovice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Základní škola Klímkovice, příspěvková organizace
sídlo: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: 60609397
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a drobný dlouhodobý
majetek pořízený v běžném roce na základě rozhodnutí zřizovatele,
– dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného rozpisu
použití investičního fondu, případně investiční dotace investičního fondu včetně úprav rozpisu v běžném
roce schválených zřizovatelem,
– přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do 100 000,- Kč po předchozím souhlasu zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 6-Řepy, U Boroviček 1, příspěvková organizace
sídlo: U Boroviček 1, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova-klubovna, č. p. 2361, na parc. č. 2558/2, v k. ú. Břevnov,
– stavba, asfaltové hřiště, na parc. č. 1512/5, v k. ú. Řepy,
– pozemky, parc. č. 2558/1, ost. plocha, parc. č. 2558/2, zast. plocha, vše v k. ú. Břevnov,
– parc. č. 1512/5, sportovní a rekreační plocha, v k. ú. Řepy, movitý majetek vede organizace ve svém účetnictví
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola pro žáky se speciﬁckými poruchami učení, Praha 6-Řepy, U Boroviček 1, příspěvková organizace
sídlo: U Boroviček 1, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova A, č. p. 649, na parc. č. 1512/4, budova B, č. p. 650, na
parc. č. 1512/3, budova C, č. p. 648, na parc. č. 1512/2, – pozemky, parc. č. 1512/1, jiná plocha, parc. č. 1512/2,
1512/3, 1512/4, zast. plocha, vše v k. ú. Řepy, movitý majetek vede organizace ve svém účetnictví
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: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, příspěvková organizace
sídlo: Novovysočanská 5, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova školy, č. p. 501, na parc. č. 618/1, přístavba, bez č. p., na
parc. č. 618/2, tělocvična, bez č. p., na parc. č. 618/3, sklad, bez č. p., na parc. č. 619/3, vše v k. ú. Vysočany,
– objekt bydlení, č. p. 639 na parc. č. 54/3, provozní budova, bez č. p., na parc. č. 54/4, vše v k. ú. Karlín,
– pozemky – parc. č. 617, ost. plocha, parc. č. 618/2, 618/3, 618/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 619/1, 619/2,
zeleň, parc. č. 619/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vysočany,
– parc. č. 54/3, 54/4, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Karlín, movitý majetek vede organizace ve svém účetnictví
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: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Základní škola speciální, Praha 6, Rooseveltova 8
nový název: Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8, příspěvková organizace
sídlo: Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 68407157
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a středního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce
odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, školní
družina, školní jídelna-výdejna, zajišťování závodního stravování
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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní umělecká škola, Praha 4-Nusle, Lounských 4/129, příspěvková organizace
sídlo: Lounských 4/129, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a příprava pro vzdělávání ve
středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením v rozsahu stanoveném předmětem činností dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve vyhlášce č.
71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
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. 1674, na parc. č. 938/3, v k. ú. Nusle, budova č. p.
1142, (budova jiného vlastníka – LV 60000 na parc. č. 1509/1, LV (1157), 1510 LV (1223), 1511/2 LV (666), –
pozemky, parc. č. 1510, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1512/4, zahrada, vše v k. ú. Podolí, movitý majetek vede
organizace ve svém účetnictví
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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajišťování informací včetně jízdních řádů na zastávkách pražské integrované dopravy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek vede organizace ve svém účetnictví
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: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo na Vinohradech, 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
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 60 809 733,25 Kč, movitý majetek v hodnotě 94 455 913,65 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo pod Palmovkou, 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: nemovitý majetek v hodnotě 71 331 879,26 Kč, movitý majetek v hodnotě 25 262 576,95 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, 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: movitý majetek v hodnotě 48 178,050,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem a půjčování věcí movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO TEPLICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Teplice, Edisonova 1732, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 1732, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639669
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Teplice, U Nových lázní 1102, příspěvková organizace
sídlo: U Nových lázní 1102, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788136
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola Bílá cesta, příspěvková organizace
sídlo: Verdunská 1958, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070664
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592, příspěvková
organizace
sídlo: Koperníkova 2592, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788152
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2, příspěvková
organizace
sídlo: Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639685
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského 1743, příspěvková organizace
sídlo: Maxe Švabinského 1743, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65650794
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386, příspěvková
organizace
sídlo: Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65650808
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací

stránka 452

Ústřední věstník

Částka 12

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
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo nám. 968, příspěvková organizace
sídlo: Metelkovo nám. 968, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070877
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392, příspěvková organizace
sídlo: Buzulucká 392, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070753
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953, příspěvková organizace
sídlo: Plynárenská 2953, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46069771
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Jaselská 354, příspěvková organizace
sídlo: Jaselská 354, 415 03 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788187
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Fráni Šrámka 2620, příspěvková organizace
sídlo: Fráni Šrámka 2620, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788110
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, J. Ressla 1697, příspěvková organizace
sídlo: J. Ressla 1697, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639774
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
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14. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Hlávkova 1454, příspěvková organizace
sídlo: Hlávkova 1454, 415 03 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788187
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, J. V. Sládka 1868, příspěvková organizace
sídlo: J. V. Sládka 1868, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788233
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Karla Čapka 2020, příspěvková organizace
sídlo: Karla Čapka 2020, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639782
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
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b) název: Mateřská škola Teplice, Na spojce 274, příspěvková organizace
sídlo: Na spojce 274, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070729
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Jugoslávská 2736, příspěvková organizace
sídlo: Jugoslávská 2736, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639766
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Teplice, Moskevské nám. 1994, příspěvková organizace
sídlo: Moskevské nám. 1994, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639693
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Na Kopečku, Teplice, Bohosudovská 111, příspěvková organizace
sídlo: Bohosudovská 111, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65650905
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Krteček, Teplice, Okrajová 110, příspěvková organizace
sídlo: Okrajová 110, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070656
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Čtyřlístek, Teplice, Zelená 2869, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 2869, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 65639839
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Kaštánek, Teplice, Na Stínadlech 2388, příspěvková organizace
sídlo: Na Stínadlech 2388, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 46070915
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Mateřská škola Pramínek, Teplice, Josefa Suka 2513, příspěvková organizace
sídlo: Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63788225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Městské jesle Bělehradská, příspěvková organizace
sídlo: Bělehradská 2747, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 70926409
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 11. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Teplice
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 70946540
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

stránka 458

Ústřední věstník

Částka 12

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTYS DIVIŠOV
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Divišov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Divišov, příspěvková organizace
sídlo: Na Sadech 260, 257 26 Divišov
identiﬁkační číslo: 70998515
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pořizování majetku a přijímání věcných darů v hodnotě u DHM nad 40 000,- Kč a NDM nad 60 000,- Kč jen
se souhlasem zřizovatele,
– hospodařit podle rozpočtu schváleného zřizovatelem,
– příspěvek z rozpočtu zřizovatele, hmotná zainteresovanost organizace, závazné ukazatele a ostatní ukazatele
budou stanovovány na kalendářní rok,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem učeben a jiných prostor ZŠ bez poskytování služeb, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 31. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Divišov
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Divišov, příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí 7, 257 26 Divišov
identiﬁkační číslo: 70998523
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování předškolního vzdělání dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pořizování majetku a přijímání věcných darů v hodnotě u DHM nad 40 000,- Kč a NDM nad 60 000,- Kč jen
se souhlasem zřizovatele,
– hospodařit podle rozpočtu schváleného zřizovatelem,
– příspěvek z rozpočtu zřizovatele, hmotná zainteresovanost organizace, závazné ukazatele a ostatní ukazatele
budou stanovovány na kalendářní rok,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– 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 HORNÍ BOJANOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Horní Bojanovice
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace
sídlo: 693 01 Horní Bojanovice 170
identiﬁkační číslo: 75020505
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou zde neuvedenou si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC STAROVIČKY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Starovičky
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Základní škola a Mateřská škola Starovičky, příspěvková organizace
sídlo: 693 01 Starovičky 123
identiﬁkační číslo: 70914320
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k 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,
– 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

OBEC TELNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Telnice
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Základní škola a Mateřská škola Telnice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice
identiﬁkační číslo: 75022621
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí
organizace je školní družina, školní jídelna, školní jídelna-vývařovna, školní jídelna-výdejna a závodní stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 903 083,- Kč, movitý majetek v hodnotě 677 922,- 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je organizace povinna dědictví
odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů
lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních případech jen se
souhlasem zřizovatele,
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– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů,
z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pronájem nebytových prostor,
pořádání společenských akcí a výstav, 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

OBEC ZAJEČÍ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 27. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Zaječí
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Mateřská škola Zaječí, Hlavní 196, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 196, 691 05 Zaječí
identiﬁkační číslo: 70934487
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem
nebo jinou formou zde neuvedenou do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 18. 9. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 27. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Zaječí
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Základní škola Zaječí, Školní 401, příspěvková organizace
sídlo: Školní 401, 691 05 Zaječí
identiﬁkační číslo: 70934479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem
nebo jinou formou zde neuvedenou do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 11. 9. 2001 na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

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

Cena

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

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

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

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
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