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MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2010
název: Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace, sídlo: náměstí Hrdinů 1635/4,
140 00 Praha 4, identiﬁkační číslo: 48135755

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu – organizační složky státu dnem 1. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
sídlo: Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: vytváření, získávání, zpracování, jednotné udržování, ukládání a zpřístupňování dokumentace na
úseku ochrany přírody a krajiny, včetně vedení správního archivu, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody
a vedení JESO – Jednotné evidence speleologických objektů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích dle zvláštního právního předpisu
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
sděluje,
že došlo ke ztrátě a odcizení úředního razítka dne 25. 10. 2008
Kulaté razítko o průměru 20 mm s malým státním znakem a pořadovým číslem 11 a textem:
Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice
Rozhodnutí nabylo právní moci ......................... .
Rozhodnutí je vykonatelné dne ......................... .
V Teplicích dne ................................................. .

KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Střední zdravotnická škola Cheb
nový název: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb
identiﬁkační číslo: 00669733
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 13. 3. 2008
nový název: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 66362768
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 13. 3. 2008
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nový název: Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
identiﬁkační číslo: 00369021
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 13. 3. 2008
nový název: Galerie 4 – galerie fotograﬁe, příspěvková organizace
sídlo: Kamenná 2, 350 22 Cheb
identiﬁkační číslo: 00074268
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 19. 6. 2008
původní název: Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace
nový název: Sociální služby, příspěvková organizace
sídlo: Pochlovická 57, 356 01 Kynšperk nad Ohří
identiﬁkační číslo: 70832641
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, příspěvková organizace
sídlo: Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov
identiﬁkační číslo: 72046881
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, poskytování pobytové služby v domově
pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, v domovech pro osoby se zdravotním postižením může
být vykonávána ústavní výchova dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí ubytování a stravy,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny
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:
– nakládání se svěřeným majetkem je uvedeno v příloze č. 2 „Pravidla pro správu majetku kraje“, která je
nedílnou součástí zřizovací listiny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
7. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
sídlo: Luby, část Horní Luby 731, 351 34 Skalná
identiﬁkační číslo: 72046872
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, poskytování pobytové služby v domově
pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, fakultativně mohou být
při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace
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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:
– nakládání se svěřeným majetkem je uvedeno v příloze č. 2 „Pravidla pro správu majetku kraje“, která je
nedílnou součástí zřizovací listiny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Sociální služby, příspěvková organizace
sídlo: Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
identiﬁkační číslo: 70832641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím
sociálních služeb, poskytování pobytové služby v domově pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování pobytové služby v domově se zvláštním režimem osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, režim v tomto zařízení při poskytování sociální služby je přizpůsoben speciﬁckým potřebám těchto osob, poskytování pobytové služby v domově
pro osoby se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování terénní služby telefonické krizové pomoci
poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné
obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami, poskytování odborného sociálního
poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v manželské a rodinné poradně
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

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
oznamuje
splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
– Vyšší odborná škola technicko-ekonomická a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
– Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501
– Domov mládeže a školní jídelna, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1209
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, příspěvková organizace
sídlo: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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: 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. 7. 2008 na dobu neurčitou

Částka 13

Ústřední věstník

stránka 469

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Střední škola a Základní škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
nový název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 63610134
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821, příspěvková organizace
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 63610134
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: 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: 1. 9. 2008 na dobu neurčitou

KRAJ OLOMOUCKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
identiﬁkační číslo: 75010984
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: péče o všestranný rozvoj dětí v kojeneckém ústavu a dětském domově dle zákona č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, poskytování zdravotní péče zdravotně nebo sociálně ohroženým a postiženým dětem, a to
v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, neonatologie, lékařská služba první pomoci pro
dětí a dorost, klinická psychologie a fyzioterapie, zajišťování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, poskytování sociálních
služeb vymezených v § 35 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče)
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: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
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b) název: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 00849103
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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 – stavba č. p. 1187, na st. parc. č. 2121, stavba bez č. p., na st. parc.
č. 2120, stavba bez č. p., na st. parc. č. 2146, garáž bez č. p., na st. parc. č. 2147, garáž bez č. p., na st. parc. č.
2148, stavba bez č. p., na st. parc. č. 2251, vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc-Nová Ulice, budova č. p. 557,
na st. parc. č. 1509, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, stavba bez č. p., na parc. č. 2559/5, v k. ú. Přerov,
obec Přerov I-město, budova č. p. 1910, na st. parc. č. 1324/2, garáž bez č. p., na st. parc. č. 1324/5, vše v k. ú.
Hranice, obec Hranice I-město, stavba č. p. 1559, na parc. č. 2843/1, v k. ú. Prostějov, obec Prostějov, garáž bez
č. p., na st. parc. č. 2510/2, garáž bez č. p., na st. parc. č. 2510/3, stavba bez č. p., na st. parc. č. 4100, stavba bez
č. p., na st. parc. č. 4990, garáž bez č. p., na st. parc. č. 5382, vše v k. ú. Šumperk, obec Šumperk
– pozemky, st. parc. č. 2120, 2121, 2146, 2147, 2148, 2251, parc. č. 201/6, 201/20, 222/2, 223/2, 226/6, 226/8,
226/9, 226/10, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, st. parc. č. 1509, parc. č. 499, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, parc. č. 2559/5, v k. ú. Přerov, obec Přerov, st. parc. č. 1324/2, 1324/5, vše v k. ú.
Hranice, obec Hranice, parc. č. 2843/1, v k. ú. Prostějov, obec Prostějov, st. parc. č. 2510/2, 2510/3, 4100,
4990, 5382, parc. č. 566/7, 566/9, 566/10, 578/4, 578/13, 578/14, 578/15, 578/16, vše v k. ú. Šumperk, obec
Šumperk, parc. č. 2055/30, 2055/37, 2055/43, vše v k. ú. Jeseník, obec Jeseník, 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: 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun
identiﬁkační číslo: 00600946
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 330, na parc. č. 227, budova č. p. 412, na parc. č. 1308,
budova č. p. 593, na parc. č. 192, budova č. p. 626, na parc. č. 228, stavba bez č. p., na parc. č. 186, garáž bez
č. p., na parc. č. 229, stavba bez č. p., na parc. č. 230,
– pozemky, parc. č. 185, 186, 191, 192, 227, 228, 229, 230, 231, 234/1, 235, 1308, 1309/5, 1309/6, 1309/7,
1309/8, vše v k. ú. Moravský Beroun, obec Moravský Beroun, 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: 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 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identiﬁkační číslo: 00849081
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 145, na st. parc. č. 199, budova č. p. 190, na st. parc.
č. 260, budova č. p. 280, na st. parc. č. 256, budova bez č. p., na st. parc. č. 201, stavba bez č. p., na st. parc.
č. 258, garáž bez č. p., na st. parc. č. 301, stavba bez č. p., na st. parc. č. 302, stavba bez č. p., na st. parc. č. 305,
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stavba bez č. p., na st. parc. č. 305, stavba bez č. p., na st. parc. č. 305, stavba bez č. p., na st. parc. č. 305, stavba
bez č. p., na st. parc. č. 328, stavba bez č. p., na st. parc. č. 329, stavba bez č. p., na st. parc. č. 371, stavba bez
č. p., na st. parc. č. 451, stavba bez č. p., na st. parc. č. 459, stavba bez č. p., na st. parc. č. 464, stavba bez č. p.,
na st. parc. č. 465, stavba bez č. p., na st. parc. č. 467, – stavby (nezapsané do katastru nemovitostí), ocelokolna,
na st. parc. č. 326/1, 326/2, pařeniště, parc. č. 1947/1, parkoviště parc. č. 2091/1, vodní zdroj, parc. č. 2138/24,
2138/7,
– pozemky, st. parc. č. 196, 199, 201, 256, 258, 260, 301, 302, 304, 305, 307, 326/1, 326/2, 328, 329, 331, 371,
419, 451, 459, 464, 465, parc. č. 1893/2, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1949/1, 1949/2, 1986/3, 1989/1,
1989/2, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1992/1, 1992/2, 1995/1, 2003/1, 2003/2, 2003/4, 2004/1, 2004/2, 2004/3,
2004/4, 2004/5, 2012/1, 2012/2, 2080/2, 2081/2, 2090, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2095/1, 2095/5, 2095/6,
2095/7, 2096, 2097/1, 2097/2, 2135/1, 2135/2, 2136/2, 2137/2, 2137/3, 2138/8, 2138/30, 2138/31, 2138/32,
2138/33, 2138/34, 2894, vše v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, 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: 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

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2008
název: Krajská nemocnice Pardubice, příspěvková organizace, sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, identiﬁkační číslo: 00190489
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, příspěvková organizace
sídlo: Činžovních domů 139-140, 533 54 Rybitví
identiﬁkační číslo: 00190560
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod
a maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

KRAJ STŘEDOČESKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
– Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271
– Domov mládeže, Příbram II, Jiráskovy sady 240
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271, příspěvková organizace
sídlo: Hrabákova 271, 261 80 Příbram II
identiﬁkační číslo: 61100234
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona
č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel

stránka 472

Ústřední věstník

Částka 13

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 1 025 744,- Kč, movitý majetek v hodnotě 568 550,- 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: práva a povinnosti k majetku vymezuje směrnice č.
48 o zásadách vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: stávající doplňková činnost se
doplňuje o hostinskou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2008
název: Domov mládeže, Příbram II, Jiráskovy sady 240, příspěvková organizace, sídlo: Jiráskovy sady 240,
261 80 Příbram II, identiﬁkační číslo: 611000315

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Teplice, Kapelní 2, příspěvková organizace
– Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková
organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00673358
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: pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Střední škola textilní, Teplice, příspěvková organizace
– Střední škola obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Alejní 12, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 00524646
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: pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské, výroba textilních výrobků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krupka, příspěvková organizace
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– Střední škola stavební,Teplice, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola stavební,Teplice, Fr. Šrámka 1350, příspěvková organizace
sídlo: Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
identiﬁkační číslo: 00497088
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: ubytovací zařízení penzion
kat.*, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, výuka stavebních systémů,
reklamní činnost a marketing, zámečnictví, kovoobráběčství, pořádání odborných kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace
– Gymnázium, Most, Čs. armády 1530, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 1530, 434 46 Most
identiﬁkační číslo: 49872559
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. 9. 2008 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Obchodní akademie, Rumburk, Komenského 927/12, příspěvková organizace
– Střední zdravotnická škola, Rumburk, Františka Nohy 6, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: Františka Nohy 6/659, 408 30 Rumburk
identiﬁkační číslo: 00673773
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. 9. 2008 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín I, 17. listopadu 673/8, příspěvková organizace
– Speciální základní škola, Děčín IX – Bynov, Teplická 65, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci

stránka 474

Ústřední věstník

Částka 13

a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Teplická 65, 405 05 Děčín IX – Bynov
identiﬁkační číslo: 65082133
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, mateřské školy
a školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
7. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Praktická škola, Lovosice, Mírová 225, příspěvková organizace
– Speciální základní škola, Lovosice, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice, příspěvková organizace
sídlo: Mírová 225, 410 02 Lovosice
identiﬁkační číslo: 46773738
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, mateřské školy,
školní družina a přípravný stupeň základní školy speciální
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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
8. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Základní škola praktická, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 673, příspěvková organizace
– Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace
sídlo: Jakubské nám. 113, 407 21 Česká Kamenice
identiﬁkační číslo: 63155931
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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
9. vznik příspěvkové organizace dnem 3. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 75149541
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení
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: zřizovatel nepředává organizaci do správy žádný majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 9. 2008 na dobu neurčitou
10. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Domov pro seniory Litvínov-Janov, Křižatecká 16, příspěvková organizace
– Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Zátiší 177, 435 42 Litvínov-Janov
identiﬁkační číslo: 49872541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení
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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice, příspěvková organizace
– Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Centrum sociálních služeb Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
identiﬁkační číslo: 00080195
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, ubytovací
služby, výroba upomínkových a dárkových předmětů, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, reklamní činnost a marketing, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
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12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Ústav sociální péče Česká Kamenice, U Kaple 949, příspěvková organizace
– Ústav sociální péče Stará Oleška, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: 407 42 Stará Oleška 131
identiﬁkační číslo: 47274522
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem začlenění nebo prevence sociálního vyloučení
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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
13. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace, sídlo: 432 01 Kadaň, Jezerka, identiﬁkační
číslo: 00081680
14. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace
– Krajská majetková, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829048
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

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
1. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
původní název: Základní umělecká škola, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82
nový název: Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
původní sídlo: Na Mizerově 82, 584 01 Ledeč nad Sázavou
nové sídlo: Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou
identiﬁkační číslo: 70826722
2. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
název: Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
původní sídlo: Čechova 30, 594 01 Velké Meziříčí
nové sídlo: Poštovní 1663/3, 594 01 Velké Meziříčí
identiﬁkační číslo: 70831432
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3. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190, příspěvková organizace, sídlo: Masarykova 2190, 580 01 Havlíčkův Brod, identiﬁkační číslo: 70153353

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Základní škola praktická Zlín
nový název: Základní škola Zlín, Mostní, příspěvková organizace
sídlo: Mostní 2397, 761 67 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716391
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, Louky 206
– Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště, Františkánská 1256
– Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž, Jánská 197
– Pedagogicko-psychologická poradna Valašské Meziříčí, Vodní 782
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Louky 206, 763 02 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716456
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. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 17. 3. 2010
původní název: Základní umělecká škola Zlín – Jižní svahy
nový název: Základní umělecká škola Zlín – Jižní Svahy, příspěvková organizace
původní sídlo: Okružní 4699, 760 05 Zlín – Jižní svahy
nové sídlo: Okružní 4699, 760 05 Zlín
identiﬁkační číslo: 00226327
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 17. 3. 2010
původní název: Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
nový název: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Louky 206, 763 02 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716456
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
– Domov mládeže a Školní jídelna Kroměříž, Štěchovice 1315, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, příspěvková organizace
sídlo: Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47934832
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 vlast-
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nímu 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

MĚSTO AŠ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, příspěvková organizace
sídlo: Štefánkova 2515, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 47722363
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, příspěvková organizace
sídlo: Šaldova 7, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 47720964
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Zařízení školního stravování Aš, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 2618, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70978239
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
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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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Mateřská škola Aš, Moravská 10, příspěvková organizace
sídlo: Moravská 10, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70976431
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Mateřská škola Aš, Nohova 2201, příspěvková organizace
sídlo: Nohova 2201, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 47722801
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, příspěvková organizace
sídlo: Neumannova 2560, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70976457
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Základní škola Aš, Kamenná 152, příspěvková organizace
sídlo: Kamenná 152, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70976473
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Základní škola Aš, Hlávkova 26, příspěvková organizace
sídlo: Hlávkova 26, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70976481
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 57, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70976490
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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 u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 239/23, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70940479
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel
vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Základní škola a Praktická škola Aš, příspěvková organizace
sídlo: Studentská 13, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 68781580
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: k nabytí nemovitého majetku a k nabytí ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednotkové pořizovací ceně vyšší než 300 000,- Kč bez DPH do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel
vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
12. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2010
název: Muzeum Aš, Mikulášská 3, příspěvková organizace, sídlo: Mikulášská 3, 352 01 Aš, identiﬁkační číslo:
00368971
13. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 4. 2010
– Městská knihovna Aš, Hlavní 239/23, příspěvková organizace
– Muzeum Aš, Mikulášská 3, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Aš
zařazení do okresu: Cheb
b) název: Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 239/23, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 70940479
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. 4. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Benátky nad Jizerou
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zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Správa sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
sídlo: Mělnická 35, 294 71 Benátky nad Jizerou
identiﬁkační číslo: 75126036
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: správa a údržba předaného majetku, provozování zimního stadionu, provozování letního stadionu – fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal, nohejbal a plážový
volejbal, provozování koupaliště, provozování sportovní haly u ZŠ, Pražská 135, pronájem ledové plochy, včetně
vybírání vstupného za veřejné bruslení, pronájem sportovišť školám, sportovním oddílům a veřejnosti, pronájem
reklamní plochy na zimním stadionu a ostatních sportovištích, zajišťování úklidu šaten a sociálního zařízení, údržba
areálu sportovišť včetně drobných oprav a údržby zelených ploch
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je 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:
– k nabytí majetku si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO BOHUMÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Bohumín
zařazení do okresu: Karviná
b) původní název: Základní škola Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 217, 735 31 Bohumín-Skřečoň
identiﬁkační číslo: 75029138
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, poskytování speciálně pedagogické péče dětem předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
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: rozšíření o majetek, který využívala soukromá mateřská škola ke dni 31. 12. 2009 – nemovitý
majetek v hodnotě 527 297,- Kč, movitý majetek v hodnotě 210 013,- 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: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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MĚSTO DOKSY
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 1993
a) úplný název zřizovatele: město Doksy
zařazení do okresu: Česká Lípa
b) název: Městské kulturní středisko Doksy, příspěvková organizace
sídlo: Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
identiﬁkační číslo: 48282898
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování městské knihovny, městského
informačního střediska, kulturního střediska a širokoúhlého kina Máj
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý
majetek v hodnotě 2 516 908,32 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem nemovitého majetku nejdéle však na dobu do 29 dní, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí
ohrozit výkon hlavní činnosti organizace,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby,
jde-li o ohrožení životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu,
v ostatních případech jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 1993 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1996
a) úplný název zřizovatele: město Doksy
zařazení do okresu: Česká Lípa
b) název: Domov pro seniory Doksy, příspěvková organizace
sídlo: Panská 199, 472 01 Doksy
identiﬁkační číslo: 48282910
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pobytových služeb obyvatelům
domova pro seniory, poskytování pečovatelské služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
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pomoc jiné fyzické osoby, poskytování ambulantní služby v denním stacionáři osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, součástí organizace je příprava a prodej stravy obyvatelům Domova pro seniory Doksy, zaměstnancům
organizace, uživatelům pečovatelské služby, osobám užívajícím ambulantní služby denní stacionář, důchodcům
města Doksy a přidružených obcí
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý
majetek v hodnotě 5 854 365,30 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem nemovitého majetku nejdéle však na dobu do 29 dní, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí
ohrozit výkon hlavní činnosti organizace,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby,
jde-li o ohrožení životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu,
v ostatních případech jen se souhlasem zřizovatele,
– oprávnění u činností ﬁnancovaných za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných
fondů, z rozpočtu EU nebo ﬁnančního mechanismu EHP, z ﬁnančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení žádosti zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1996 na dobu neurčitou

MĚSTO HABARTOV
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Základní škola praktická Habartov, příspěvková organizace
– Základní umělecká škola Habartov, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Habartov
zařazení do okresu: Sokolov
b) název: Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 312, 357 09 Habartov
identiﬁkační číslo: 75006472
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,

Částka 13

d)
e)

f)

g)

h)

Ústřední věstník

stránka 485

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výchova a vzdělávání žáků
a poskytování základního uměleckého vzdělávání, součástí organizace je školní družina
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 4 071 809,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 008 702,92 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– nabývání movitého majetku včetně drobných účelových darů,
– 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, prezentace prací žáků pro veřejnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou

2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Základní umělecká škola Habartov, příspěvková organizace, sídlo: Koukolova 352, 357 09 Habartov,
identiﬁkační číslo: 75006464

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 5. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Mateřská škola Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
identiﬁkační číslo: 70988633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: zajišťování a koordinování dopravní výchovy dětí a mládeže ve městě ve spolupráci s krajským koordinátorem pověřeným ministerstvem 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 v hodnotě – nebytové prostory budovy č. p. 727 na parc. č. 148, pozemky –
parc. č. 148, 149/2, 149/1, 147/1, č. p. 1120 na parc. č. 914, pozemky – parc. č. 914, 915, č. p. 1148 na parc.
č. 939/2, pozemky – parc. č. 939/2, 939/1, 942/1, 941/3, 944/1, č. p. 549 na parc. č. 575/2, pozemky – parc. č.
575/2, 575/3, č. p. 967 na parc. č. 221/1 a 221/2, pozemky – parc. č. 221/1, 221/2, 223/1, 223/2, 223/3, č. p. 1105
na parc. č. 1297, pozemky – parc. č. 1297, 1298/1, 1298/2, vše v k. ú. Kopřivnice,
– č. p. 199 na st. parc. č. 29, pozemky – st. parc. č. 29, parc. č. 172/1, v k. ú. Větřkovice u Lubiny,
– č. p. 132 na st. parc. č. 143, pozemky – st. parc. č. 143, parc. č. 404/2 (část), v k. ú. Mniší,
– č. p. 1180 na parc. č. 1340/2, pozemky – parc. č. 1340/2, parc. č. 584/2 (část), v k. ú. Kopřivnice,
– stavba, Dětské dopravní hřiště na parc. č. 886/3, parc. č. 886/2 a části parc. č. 919/1, parc. č. 886/3 a část
parc. č. 919/1 v k. ú. Kopřivnice a zahrada u odloučeného pracoviště na ul. Ignáce Šustaly, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech 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:
– organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi,
– odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů,
– práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem,
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– provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů,
– 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 KOŽLANY
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Základní škola dr. Edvarda Beneše, Kožlany, příspěvková organizace, sídlo: Pražská 112, 331 41 Kožlany-Kralovice, identiﬁkační číslo: beze změny
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Mateřská škola Kožlany, příspěvková organizace, sídlo: Dr. E. Beneše 18, 331 41 Kožlany-Kralovice,
identiﬁkační číslo: beze změny
3. splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Základní škola dr. Edvarda Beneše Kožlany, příspěvková organizace
– Mateřská škola Kožlany, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Kožlany
b) název: Základní škola a Mateřská škola dr. Edvarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace
sídlo: Pražská 112, 331 41 Kožlany-Kralovice
identiﬁkační číslo: 72052724
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a předškolní výchovy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí organizace je školní družina, školní klub, odloučené pracoviště na adrese: Dr. E. Beneše 18, Kožlany,
školní stravování a závodní stravování zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek se předává do výpůjčky, splynutím příspěvkových organizací
došlo k přechodu movitého majetku, práv a závazků na nově vzniklou 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:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku v případě, kdy hodnota veřejné zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je nutný předchozí
souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: doplňková činnost v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 1351, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 62031813
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 movitého majetku 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní náměstí 21, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 63608944
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 movitého majetku 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 179, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 63609053
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 movitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný
souhlas
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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 vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Základní umělecká škola Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké náměstí 1/185, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 47489791
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 movitého majetku 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Piaristická 137, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 70880611
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 movitého majetku 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 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 1141, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 70880603
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 movitého majetku 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 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová

Částka 13

Ústřední věstník

stránka 489

zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Jevíčská 55/606, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 70997896
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 movitého majetku 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 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké náměstí 1/185, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 70997004
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 movitého majetku 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 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Kulturní služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Svitavská 18/315, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 371769
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 movitého majetku 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravská Třebová
zařazení do okresu: Svitavy
b) název: Sociální služby města Moravská Třebová, příspěvková organizace
sídlo: Svitavská 8/308, 571 01 Moravská Třebová
identiﬁkační číslo: 00194263
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého a movitého majetku 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: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
sídlo: Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 75023644
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 jídelnavýdejna, poskytování závodního stravování, MŠ má odloučená pracoviště na adrese: 676 02 Moravské Budějovice,
Husova 485, 676 02 Moravské Budějovice, Šafaříkova 1306
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 MŠ, Fišerova 1340, ev. č. 10013, na st. parc. č. 2491, budova MŠ, Husova 485, ev. č. 10010, na st. parc. č. 600, budova MŠ, Šafaříkova 1306, ev. č. 10009, na st. parc.
č. 1826, včetně přízemní zděné budovy, na st. parc. č. 1829, dřevěný domek, Pražská 1036, ev. č. 10111, na st.
parc. č. 1307, zahradní domek, Fišerova 1340, ev. č. 10040, na st. parc. č. 3343/2, opěrná zeď u MŠ Husova, ev.
č. 20064, na st. parc. č. 140/1, dětské hřiště u MŠ Husova, ev. č. 20388, na st. parc. č. 140/1, pozemky – st. parc.
č. 600, zast. plocha, st. parc. č. 2491, zast. plocha, st. parc. č. 1826, zast. plocha, st. parc. č. 1829, zast. plocha,
st. parc. č. 1307, zast. plocha, parc. č. 140/1, zahrada, parc. č. 3343/2, zahrada, parc. č. 3343/4, zahrada, parc.
č. 1435/28, zahrada, vše v k. ú. Moravské Budějovice
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

MĚSTO NEJDEK
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
sídlo: náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 60611049
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:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace
sídlo: Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek
identiﬁkační číslo: 60611057
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace
sídlo: Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728977
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace
sídlo: Husova 547, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73729019
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
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b) název: Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 930, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728969
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace
sídlo: Lipová 1192, 362 22 Nejdek
identiﬁkační číslo: 73728985
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 63555557
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 příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Nejdek
zařazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
sídlo: náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 60611049
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: oznámení o zápisu oboru vzdělávání 79-01-B/001 Pomocná škola podle Klasiﬁkace kmenových
oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy při Základní škole Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková
organizace, pomocná škola poskytuje základní vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: 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: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO OPAVA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Opava, Vaníčkova, příspěvková organizace, sídlo: Vaníčkova 39, 747 06 Opava, identiﬁkační číslo: 70999716
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Opava, Vaníčkova 39, příspěvková organizace
– Mateřská škola Opava, 17. listopadu 6/994, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava
identiﬁkační číslo: 71000160
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 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Opava, Jateční, příspěvková organizace, sídlo: Jateční 10, 746 01 Opava, identiﬁkační
číslo: 71000071
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Opava, Jateční 10, příspěvková organizace
– Mateřská škola Opava, 17. listopadu 6/994, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava
identiﬁkační číslo: 71000160
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 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Korálek Opava, Šrámkova, příspěvková organizace, sídlo: Šrámkova 6/1333, 747 05
Opava, identiﬁkační číslo: 71000143
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6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Korálek Opava, Šrámkova 6/1333, příspěvková organizace
– Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Šrámkova 4, 747 05 Opava
identiﬁkační číslo: 00849642
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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
zařazení do okresu: Opava
b) původní název: OKO, příspěvková organizace
nový název: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
sídlo: Ostrožná 236/46, 746 26 Opava
identiﬁkační číslo: 75117398
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 4 799 234,07 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 a doplňuje takto:
– pronájem nebo výpůjčka nemovitého majetku třetí osobě na dobu určitou, a to nejvýše na dobu jednoho
roku, nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, která činí nejvýše tři měsíce a počíná běžet prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně jen se souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se a doplňuje takto: krátkodobý a dlouhodobý pronájem, výpůjčka movitých věcí bez poskytování jiných
než základních potřeb, prodej suvenýrů a drobných upomínkových předmětů a zařízení jejich prodeje za úplatu,
zprostředkování prodeje uměleckých děl, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha – městská část Praha 8
b) název: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2, příspěvková organizace
sídlo: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8-Troja
identiﬁkační číslo: 72049812
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci
k hospodaření
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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:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Základní škola a mateřská škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a, příspěvková organizace
sídlo: Svídnická 1a/599, 181 00 Praha 8-Troja
identiﬁkační číslo: 60433329

MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
původní název: Mateřská škola Ymca Rakovník, Klicperova 1904, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904, příspěvková organizace
sídlo: Klicperova 1904, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: beze změny
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Kulturní centrum Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: Na Sekyře 2377, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: příprava a pořádání kulturní, kulturně společenské, výchovné a vzdělávací činnosti včetně organizace a pořádání výstav, koncertů a dalších způsobů zpřístupňování díla (ve smyslu č. 121/2000 Sb., o právu autorském) veřejnosti a zprostředkování souvisejících služeb (zajištění výzdoby, občerstvení a dalších), pořádání
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, vydávání a veřejného šíření tématické publikace (ve smyslu zákona
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích)
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:
mění se takto: pronájem movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., v platném znění a nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele užívaný na základě smlouvy
o výpůjčce ev. č. OSM-88/2005 ze dne 7. 4. 2005 v platném znění včetně obsluhy, jeho přepravy na místo akce
a poskytování souvisejících technických a pořadatelských služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2004 na dobu neurčitou

MĚSTO TACHOV
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace
sídlo: Pobřežní 1547, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 72052759
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování městských sportovních a rekreačních zařízení, plavecká výuka pro školy a jiné organizace či jednotlivce, organizování sportovní činnosti
a soutěží, pořádání sportovních a kulturních akcí, pořádání sportovních kursů, poskytování informačních služeb
veřejnosti včetně zpřístupnění informací a databází počítačovou nebo obdobnou sítí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 63 973 690,- Kč, movitý majetek v hodnotě
16 943 813,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– nákup, prodej a vyřazení bez souhlasu zřizovatele jednorázově do celkové úrovně hodnoty 20 000,- Kč
ročně,
– nabývání a převod věcí nemovitých,
– bezúplatný převod věcí movitých,
– uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru,
– bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného majetku a pohledávek se svěřeným majetkem spojených,
– pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci (leasing),
– změna funkčního charakteru nemovitostí a stavební úpravy přesahující úroveň běžné údržby,
– poskytování darů jiným subjektům s výjimkou § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.,
– nájmy nemovitostí nebo jejich součástí na dobu delší jednoho roku,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání účelově neurčených peněžních darů,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: reklamní činnost a marketing,
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Tachov
zařazení do okresu: Tachov
b) název: Městské kulturní středisko Tachov, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Republiky 119, 347 01 Tachov
identiﬁkační číslo: 00076686
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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, velkoobchod a maloobchod, vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, provozování cestovní agentury a průvodcovská
činnost v oblasti cestovního ruchu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
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MĚSTO TIŠNOV
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
zařazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
sídlo: Horova 960, 666 03 Tišnov
identiﬁkační číslo: 72049634
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání 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, zabezpečování závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 960, na st. parc. č. 1006, pozemky – st. parc. č. 1006, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1772/7, 1772/8, 1772/9, ost. plocha, vše zapsáno
u Katastrálního úřadu Brno-venkov na LV č. 1 pro obec a katastrální území Tišnov, 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:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nemovitého majetku
ve vlastnictví zřizovatele, hostinská činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení,
včetně lektorské činnosti, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, zpracování dřeva,
výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží
z těchto materiálů, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,
ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, 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. 1. 2010 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Základní škola, Tišnov, Smíškova 840, příspěvková organizace
sídlo: Smíškova 840, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 49459708
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek v hodnotě 356 365,80 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 23. 6. 2005 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708, příspěvková organizace
sídlo: náměstí 28. října 1708, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 70283940
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 95 920,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
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– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 23. 6. 2005 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686, příspěvková organizace
sídlo: U Humpolky 1686, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 49457560
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 175 141,80 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 23. 6. 2005 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700, příspěvková organizace
sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 49458744
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 10 563,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 23. 6. 2005 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312, příspěvková organizace
sídlo: Riegrova 312, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 69652503
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 25 978,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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: od 23. 6. 2005 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Tišnov
b) název: Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152, příspěvková organizace
sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
identiﬁkační číslo: 49457543
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 28 879,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– 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,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– opravy a údržbu stavebního charakteru provádět jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– 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 10. 5. 2001 na dobu neurčitou

MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Uhlířské Janovice
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, příspěvková organizace
sídlo: Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice
identiﬁkační číslo: 70877513
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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–
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k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací 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,
pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Uhlířské Janovice
zařazení do okresu: Kutná Hora
b) název: Základní škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
sídlo: Třebízského 268, 285 04 Uhlířské Janovice
identiﬁkační číslo: 75032911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací 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,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

OBEC KAMENICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Kamenice
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Základní škola Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice
identiﬁkační číslo: 43755089
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 – stavba, Ringhofferova 57, Kamenice, pozemky, parc. č. 642/2,
878, 642/119, 642/121, st. parc. č. 105/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Těptín, zapsáno na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu Praha-východ, 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:
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mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– vytváří Fond kulturních a sociálních potřeb a hospodaří s ním dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: stravování cizích strávníků, vzdělávací kursy, rekreační využití volného času pro jiné osoby,
pronájem kapacit (školních a tělovýchovných prostor) sloužících k plnění hlavní činnosti v době, ve které pro
tento účel nejsou plně využity, pronájem nebytových prostor za účelem drobného prodeje, využití výpočetní
techniky nad rámec hlavní činnosti, zprostředkování obchodu souvisejícího se školní činností
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Kamenice
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Mateřská škola Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: Ringhofferova 437, Olešovice, 251 68 Kamenice
identiﬁkační číslo: 75033836
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 – stavba, Ringhofferova 437, Olešovice, Kamenice, pozemek, parc.
č. 634/3, st. parc. č. 936, v k. ú. Ládví, vše zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Praha-východ
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– vytváří Fond kulturních a sociálních potřeb a hospodaří s ním dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zprostředkování obchodu souvisejícího se školní činností, pronájem kapacit (školních a tělovýchovných prostor) sloužících k plnění hlavní činnosti v době, ve které pro tento účel nejsou plně využity
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Kamenice
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Kulturní centrum Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: Ringhofferova 434, Olešovice, 251 68 Kamenice
identiﬁkační číslo: 66003636
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj obce Kamenice a jeho obyvatel, pořádání akcí
kulturního a společenského charakteru, veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl, pořádání vzdělávacích programů a kursů, mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže, informační centrum, provoz obecní
knihovny, poskytování prostřednictvím knihovny služeb spočívajících v provozu veřejného internetu
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 je speciﬁkován ve smlouvě o bezúplatném převodu
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– 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,
– dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 100 000,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: kopírovací práce, zprostředkování služeb, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ROZSOCHY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Rozsochy
zařazení do okresu: Žďár nad Sázavou
b) název: Základní škola Rozsochy, příspěvková organizace
sídlo: 592 57 Rozsochy 146
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), součástí ZŠ je školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova školy č. p. 64, na parc. č. 28, pozemky – parc. č. 28, stavební
plocha, parc. č. 58/1, zahrada
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– uzavírání smluv o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu určitou, maximálně
na dobu 2 let,
– uzavírání smluv o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na dobu neurčitou, s výpovědní dobou, maximálně 3 měsíců,
– uzavírání smluv o výpůjčce nejdéle na dobu 5 let,
– 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: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, provozování
tělovýchovných zařízení a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC VNOROVY
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Vnorovy
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Technické služby Vnorovy, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní 148, 696 61 Vnorovy
identiﬁkační číslo: 72047330
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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Vnorovy
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Základní škola Vnorovy, příspěvková organizace
sídlo: 696 61 Vnorovy
identiﬁkační číslo: 70992169
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: beze změny
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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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Vnorovy
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Mateřská škola Vnorovy, příspěvková organizace
sídlo: 696 61 Vnorovy
identiﬁkační číslo: 70992134
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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dne zřízení na dobu neurčitou

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

4krát ročně
12krát ročně
12krát ročně
5krát ročně
2krát ročně
8krát ročně

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

Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

16krát ročně
6krát ročně

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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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objenávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

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

