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KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Hradec Králové, příspěvková organizace, sídlo: M. Horákové
504, 500 06 Hradec Králové, identiﬁkační číslo: 70839956
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, příspěvková organizace, sídlo: Fortna 39, 506 01 Jičín, identiﬁkační číslo: 70845808
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Náchod, příspěvková organizace, sídlo: Raisova 1816, 547 01
Náchod, identiﬁkační číslo: 70843805
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Rychnov nad Kněžnou, příspěvková organizace, sídlo: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, identiﬁkační číslo: 70152578
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Trutnov, příspěvková organizace, sídlo: Horská 5, 541 01 Trutnov,
identiﬁkační číslo: 60153474
6. splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Pedagogicko-psychologická poradna, Hradec Králové, M. Horákové 504
– Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Fortna 39
– Pedagogicko-psychologická poradna, Náchod, Raisova 1816
– Pedagogicko-psychologická poradna, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501
– Pedagogicko-psychologická poradna, Trutnov, Horská 5
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: M. Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
identiﬁkační číslo: 72049103
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: 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště, Kollárova 617
– Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště, Na Morávce 822
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, příspěvková organizace
sídlo: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00559644
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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. 7. 2010 na dobu neurčitou
MĚSTO ČELÁKOVICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Čelákovice
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace
sídlo: J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice
identiﬁkační číslo: 75109972
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování předškolní výchovy dětí, součástí
MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek bude poskytnut na základě zvláštní smlouvy, movitý majetek je uveden
v příloze č. 1 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:
– 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
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem školních prostor – učeben
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje
změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
název: Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace
původní sídlo: Kysucká 1822/10, 737 01 Český Těšín
nové sídlo: Štefánikova 877/3, 737 01 Český Těšín
identiﬁkační číslo: 75085984

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 2190, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 72063050
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plnění účelu a předmětu činností vymezenými
vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, poskytování naplnění volného času zájmovou
činností dětem, žákům a studentům, popřípadě fyzickým a právnickým osobám se zaměřením na různé oblasti,
pravidelná zájmová činnost, akce pořádané zřizovatelem (mezinárodní den dětí apod.) a příspěvkovými organizacemi města, rekreační a táborová činnost, aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů, spontánní aktivity,
individuální aktivity v rámci práce s talenty

stránka 512

Ústřední věstník

Částka 14

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 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:
– nabývání majetku pro svého zřizovatele,
– 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,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vydaným zřizovatelem,
– vyřazování a likvidace majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, výroba, instalace,
opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, silniční motorová doprava, realitní činnost – správa a údržba nemovitostí, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu
a služeb, provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Hradec Králové
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Domov seniorů Hradec Králové, příspěvková organizace
sídlo: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
identiﬁkační číslo: 75145243
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování pobytových služeb sociální péče
osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, zajištění důstojného a bezpečného života, poskytování individuální podpory a pomoci k udržení plnohodnotného a kvalitního života
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek – smlouva o výpůjčce, movitý majetek se nepředává
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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy 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. 10. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 8. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Chlumec nad Cidlinou
zařazení do okresu: Hradec Králové
b) název: Centrum sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
identiﬁkační číslo: 75152037
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách
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: ke dni vzniku nemá příspěvková organizace do správy svěřený 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,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pronájem majetku jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, pronájem prostor
v majetku zřizovatele, svěřených do správy organizaci
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 8. 10. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO KLADNO
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: statutární město Kladno
zařazení do okresu: Kladno
b) název: Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520, příspěvková organizace
sídlo: Švýcarská 2520, 272 01 Kladno
identiﬁkační číslo: 75151227
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání dětí dle
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), součástí MŠ je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek ani movitý majetek zřizovatel do správy neposkytuje
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 a případnou investiční výstavbu,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb
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

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, příspěvková organizace
sídlo: Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 75002761
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění předškolní výchovy dětí a s tím spojených a navazujících činnosti na základě školského, zdravotního zákona a právních prováděcích předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a odloučená
pracoviště na adrese: MŠ a jídelna, 278 01 Kralupy nad Vltavou, nábřeží J. Holuba 153, MŠ a jídelna, 278 01
Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520 a Jesle – městské zařízení zabezpečující celodenní výchovnou péči pro děti od
1,5 roku do tří let věku (upravuje zdravotní zákon) na adrese: 278 01 Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520
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 smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
praní a mandlování prádla pro zákazníky, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu
činnosti organizace, provozování zájmových činností pro děti a veřejnost, stravovací služba pro zájemce především z řad důchodců, poskytování služeb pro rodinu a domácnost, prodej výrobků dětí, hostinská činnost, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Klapálka 976, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 75002744
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění předškolní výchovy dětí a s tím spojených a navazujících činnosti na základě
školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a odloučené pracoviště na
adrese: MŠ a jídelna, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Mikovická 501
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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:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
praní a mandlování prádla pro zákazníky, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu
činnosti organizace, provozování zájmových činností pro děti a veřejnost, stravovací služba pro zájemce především z řad důchodců, poskytování služeb pro rodinu a domácnost, prodej výrobků dětí, hostinská činnost, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 71009922
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění základního vzdělávání a výchovy žáků a s tím spojených a navazujících
činnosti na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
pronájem mechanismů a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti
organizace, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
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a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, příspěvková organizace
sídlo: Komenského nám. 198, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 47009098
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění základního vzdělávání a výchovy žáků a s tím spojených a navazujících
činnosti na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
pronájem mechanismů a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti
organizace, provozování zájmových útvarů pro žáky a veřejnost, prodej výrobků žáků, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 71010823
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění základního vzdělávání a výchovy žáků a s tím spojených a navazujících
činnosti na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
pronájem mechanismů a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti
organizace, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 682, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 71008152
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění základního vzdělávání a výchovy žáků a s tím spojených a navazujících
činnosti na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní
jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
pronájem mechanismů a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti
organizace, pronájem služebního bytu školníka, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, příspěvková organizace
sídlo: Třebízského 523, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 71009949
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: komplexní zajištění předškolního a základního vzdělávání a výchovy dětí a s tím spojených a navazujících činnosti na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, součástí organizace je školní
družina a školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou 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:
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– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), služby ve stravování,
pronájem mechanismů a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti
organizace, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace
sídlo: Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 71010319
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků se zdravotním postižením, součástí organizace je školní družina, zajišťování školního stravování žáků základní školy praktické a stravování zaměstnanců
základní školy praktické prostřednictvím jiné příspěvkové organizace,
poskytování základů vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem, tito žáci se mohou vzdělávat v základní škole speciální, a to se souhlasem
zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení
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 smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem prostor školy pro právnické a fyzické osoby (kursy a školení související
s výchovně vzdělávací činností, kulturně společenskými akcemi a sportovním vyžitím), pronájem mechanismů
a strojů, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí nad rámec hlavního předmětu činnosti organizace, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Riegrova 181, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 67673902
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a příprava
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pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, zajišťování výchovy a výuky v oborech – (obor hudební) Riegrova 181, odloučená pracoviště:
Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1091 (obor výtvarný, taneční, literárně dramatický a hudební), 277 45
Úžice 48 (obor hudební)
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává smlouvou o bezúplatném převodu
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, prodej výrobků žáků, kulturně společenská činnost,
vzdělávací činnost, besedy, koncerty, výstavy a semináře, krátkodobý pronájem nebo výpůjčka nebytových prostor pro vzdělávací a kulturně společenské účely, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 168, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 70566542
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování výchovně vzdělávací, případně rekreační a táborové činnosti pro děti, mládež
nebo jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase na základě školského zákona a právních prováděcích předpisů, provádění zájmových aktivit, programové a spontánní činnosti ve volném čase dětí, mládeže
a dospělých, vedení a výchova talentů, zajišťování soutěží a olympiád, vyhlašovaných MŠMT ČR, pořádání
výměnných zájezdů se zahraničními partnery, organizace a provádění prázdninové činnosti, spolupráce se školami a organizacemi, navazujícími na předmět činnosti DDM, provozování školy v přírodě Mokrosuky včetně
zajištění stravování (se zvýhodněním dětí z kralupských škol), organizace má odloučená pracoviště: 278 01
Kralupy nad Vltavou, Zátiší 735, 342 01 Mokrosuky 5
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
smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací

stránka 520

Ústřední věstník

Částka 14

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: prodej výrobků produkovaných v rámci prováděných zájmových aktivit, krátkodobý pronájem
a půjčování věcí movitých, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, krátkodobý pronájem nebytových prostor pro účely sportovních, společenských a zájmových činností, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 590, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 42739543
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: plnění funkce muzea ve smyslu zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, systematické shromažďování sbírek hmotných dokladů vývoje prehistorie a historie z území města a jeho nejbližšího okolí,
především v oborech archeologie, etnograﬁe, historie a dějiny umění a literatury, organizace sbírku tvoří na
základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, organizace spravuje historický knižní
fond, sbírku písemností a odbornou knihovnu, ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, popřípadě zvukovou, sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje
z nich poznatky o vývoji společnosti, provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává,
sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným
zpracováním prezentuje prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádanými jinými subjekty v České republice i v zahraničí, umožnění studia
svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem a badatelským řádem, který sama organizace
vydá, popularizace výsledků své práce ve vlastní pravidelné publikaci, pořádání kulturních a vzdělávacích programů, přednášková činnost, koordinace odborné činnosti s profesními sdruženími, spolupráce s tuzemskými
i zahraničními partnery, zajištění provozu veřejně přístupných prostor, umožnění za úplatu návštěvu expozic,
výstav a dalších kulturních akcí, poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti, poskytování metodické pomoci při restaurátorských zásazích na památkových objektech města, vytváření aktivit
dobrovolných spolupracovníků se zaměřením na mládež
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
smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: veřejné šíření publikací a zveřejňování reklam v nich obsažených, tato činnost nesmí narušovat
plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 00353574
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: kulturní a společenské poslání a plnění funkce kulturně výchovného zařízení, organizování výstav, festivalů, divadelních představení, koncertů vážné a populární hudby, přehlídek, soutěží, kursů, diskoték,
plesů a tanečních zábav, pořady pro školy, besedy a přednášky, zájmově umělecká činnost, kino – ﬁlmová představení, zajišťování reklamní a propagační služby pro akce kulturního střediska, vydávání měsíčníku Zpravodaj
a nepravidelných publikací
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
smlouvou o bezúplatném převodu
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: produkční zajištění kulturních a společenských projektů mimo prostory střediska, pronájem
a zajištění ozvučovaní, osvětlovací, projekční techniky a nábytku, zajištění technického servisu pro pořádání
městských ﬁremních a společenských rautů, slavností, hudebních festivalů, sportovních událostí – pronájem
stanů a pódií, reklamní činnost, hostinská činnost, krátkodobý pronájem nebytových prostor, provoz rodinného
centra Neználek při Kulturním a společenském středisku v Kralupech nad Vltavou, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Technické služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 00066460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování veřejně prospěšných služeb na území města Kralupy nad Vltavou, organizace je
pověřena výstavbou, rekonstrukcí, údržbou, opravami a čištěním místních komunikací, dopravním značením,
budování, údržba a opravy veřejného osvětlení, odtah odstavených vraků vozidel, provoz a údržba hřbitova,
technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť), svoz veškerého komunálního odpadu a jeho
bezpečná likvidace od obyvatel města, zajišťování veřejně prospěšných prací ve spolupráci s úřadem práce
a dále výkon trestu obecně prospěšných prací, organizování veřejné služby
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
smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: pronájem ploch v areálu TSM, dopravní služby pro obyvatele města a ostatní subjekty, oprava
vozovek a chodníků na objednávku právnických a fyzických osob, poskytování technických služeb, nakládání
a odpady, specializovaný maloobchod, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 47008539
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: správa a údržba bytového fondu ve vlastnictví města Kralupy nad Vltavou a dodávka tepla,
teplé užitkové vody včetně služeb s tím spojených, zabezpečování správy bytového fondu ve vlastnictví města,
správy nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města, výpočet nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů ve vlastnictví města a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví města,
včetně s tím spojeného účetnictví, údržba a opravy bytového fondu, nebytových prostor v bytových domech
a bytových domů ve vlastnictví města, včetně jejich součástí, vybavení a zařízení, zabezpečování dodávky tepla
a TUV odběratelům v rozsahu udělené licence, zabezpečování údržby a oprav sekundárních rozvodů tepla,
zabezpečování výroby tepelné energie pro vytápění a ohřev vody v domovních kotelnách v rozsahu udělené
licence, zajišťování prodeje domů včetně pozemků tvořícími funkční celek v souladu s platným zněním prováděcího předpisu „Zásady privatizace bytového fondu v majetku města Kralupy nad Vltavou“
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
smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: správa a údržba nemovitostí, zprostředkování služeb, vodoinstalatérství, topenářství, montáž,
opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Kralupy nad Vltavou
zařazení do okresu: Mělník
b) název: Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace
sídlo: V Luhu 1089, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 47007257
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: správa, údržba a provozování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů v oblasti sportu,
rekreace, regenerace, rekondice a utužování zdraví, zajišťování plaveckého výcviku pro školní zařízení a obyvatelstvo, provozování krytého plaveckého bazénu a letního koupaliště, provoz sportovní haly ode dne skončení pronájmu BK Kaučuk, zajišťování výchovy, sportovního využití a využití volného času, prováděné plaváním,
sanováním, rekondiční a rehabilitační aktivitou, zajišťování státního programu výuky plavání školních dětí,
zajišťování plavání pro kojence, batolata a předškolní dětí
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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:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
smlouvou 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:
– k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– nabývání darů účelově určených do vlastnictví příspěvkové organizace pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele,
– přijímání peněžitých darů účelově neurčených,
– uzavřít smlouvy o výpůjčce nebo úvěru jen se souhlasem zřizovatele, tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb,
– 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: krátkodobý pronájem nebytových prostor, ubytovací služby, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Krásná Lípa
zařazení do okresu: Děčín
b) název: Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
identiﬁkační číslo: 75139090
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění komunitního plánování, sociálních
služeb, podpora zaměstnanosti, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí, organizace veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru, propagační akce, provoz internetu pro veřejnost
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 a movitý majetek bude předán v průběhu roku 2008
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,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– nabývání nemovitého majetku a technické zhodnocení svěřeného majetku převyšující v kalendářním roce hodnotu 40 tisíc Kč pouze se souhlasem zřizovatele,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: možnost vykonávání doplňkové činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 6. 2008 na dobu neurčitou
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MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49558595
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 16 452 993,03 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTO ORLOVÁ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Orlová
zařazení do okresu: Karviná
b) název: Domov Vesna, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně
identiﬁkační číslo: 75154391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 31 979 492,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 017 752,- 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989088
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 4 119 119,96 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933901
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 6 087 105,06 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933928
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 10 163 842,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 2/1320, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933952
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 6 873 722,62 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989061
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 14 906 386,24 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933979
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 7 912 015,90 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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. 2002 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 61989037
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 17 318 032,21 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1995 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B/3295, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933944
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 2 955 480,59 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933987
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 9 329 642,73 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 68917066
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 11 416 272,04 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31. 12. 1998 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027305
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 1 958 083,33 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027313
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 1 127 536,27 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70934011
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 2 237 539,39 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 63029049
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 1 748 203,24 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1995 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027330
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 1 967 084,93 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 66739721
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 2 391 384,55 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1997 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027348
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 2 319 634,40 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027356
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 1 869 675,14 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: 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
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027364
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 1 710 610,63 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 66934885
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 1 457 940,78 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1998 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70934002
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 15 767 355,34, movitý majetek v hodnotě 3 473 603,87 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 10. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
sídlo: Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identiﬁkační číslo: 00097381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění servisních služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba zeleně, čištění veřejných prostranství a vyprazdňování odpadkových košů, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán a vodotrysků, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť, provoz odtahové služby, opravy a údržba elektro zařízení, zajištění veřejné
služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu
trestu veřejně prospěšných prací na základě zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, správa domovního a bytového fondu ve vlastnictví města
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 18 700 553,49 Kč, movitý majetek v hodnotě 69 183 850,42 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně peněz pro svého zřizovatele, jehož hodnota je vyšší než 500 000,- Kč
bez DPH v jednotlivém případě,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při úplatném převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– investiční činnost příspěvkové organizace ﬁnancovaná z investičního fondu příspěvkové organizace podléhá
schválení zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba zeleně, čištění veřejných
prostranství a vyprazdňování odpadkových košů, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán a vodotrysků, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť, provoz odtahové služby, opravy
a údržba elektro zařízení, zajištění veřejné služby dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, zajištění výkonu trestu veřejně prospěšných prací na základě zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním, správa domovního a bytového fondu ve vlastnictví města, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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23. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Závodní nemocnice Vítkovice, příspěvková organizace, sídlo: Zalužanského 15, 703 84 Ostrava-Vítkovice, identiﬁkační číslo: 00635171

MĚSTO PLZEŇ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2008
název: Divadlo pod lampou, příspěvková organizace, sídlo: Havířská 11, 301 00 Plzeň, identiﬁkační číslo:
00574341

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium Milady Horákové, příspěvková organizace
sídlo: Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
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: zřizovatel majetek neuvádí
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,
– organizace je oprávněna podepisovat za hlavní město Prahu právní úkony, které jsou schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy nebo Radou hl. m. Prahy,
– povinnost dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových
organizací zřízených hl. m. Prahou, schválená usnesením Rady HMP č. 1912 ze dne 4. 12. 2007
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
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Škola v přírodě a školní jídelna, Antonínov 163, sídlo: Antonínov 163, 468 44 Josefův Důl, identiﬁkační
číslo: 64669645
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Škola v přírodě a školní jídelna, Jetřichovice 94, sídlo: 407 16 Jetřichovice 94, identiﬁkační číslo:
67361625
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2009
– Škola v přírodě a školní jídelna, Vřesník 72, Humpolec
– Škola v přírodě a školní jídelna, Střelské Hoštice 100
– Škola v přírodě DUNCAN a školní jídelna, Janské Lázně, Lesní ulice 211
– Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8-Karlín, Karlínské náměstí 7
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8-Karlín, Karlínské náměstí 7, příspěvková organizace
sídlo: Karlínské náměstí 7, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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. 2009 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295, příspěvková organizace
sídlo: Olešská 2295, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 18 815 574,25 Kč, movitý majetek v hodnotě 5 165 435,98 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
původní název: Střední škola technická hlavního města Prahy
nový název: Hotelová škola Radlická, příspěvková organizace
sídlo: Radlická 115, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 60446242
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, příspěvková organizace
sídlo: Jesenická 1, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 107 735 175,- Kč, movitý majetek v hodnotě 49 355 978,79 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 a doplňuje takto: polygraﬁcká výroba
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 9. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
nový název: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, příspěvková organizace
sídlo: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
identiﬁkační číslo: 70873160
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociální, výchovně vzdělávací, léčebně rehabilitační a odborné poradenské péče
dětem a mládeži s tělesným postižením, součástí organizace je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje
pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, další součástí organizace je internát, školní klub, školní jídelna a závodní stravování,
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ve Středisku zdravotní a léčebně rehabilitační péče se realizuje léčebně rehabilitační a odborná poradenská
péče
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 491 550 378,70 Kč, movitý majetek v hodnotě 60 013 221,83 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 a doplňuje takto: zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu
prováděné na nemovitém majetku svěřeném zřizovací listinou
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
původní název: Gymnázium, Praha 1, Josefská 7
nový název: Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7, příspěvková organizace
sídlo: Josefská 7, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 63109662
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25, příspěvková organizace
sídlo: Preslova 25, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Preslova 25, Praha 5 na dobu
určitou jednoho roku, výroba a prodej výrobků zhotovených v kovoobráběcích a truhlářských dílnách školy,
projektová činnost na zakázku v oblasti výpočetní techniky, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, poskytování hardwarových, softwarových, internetových a audiovizuálních služeb, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Studentský zdravotní ústav Praha
nový název: Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace
sídlo: Spálená 12, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 128601
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: poskytování lékařské služby první pomoci
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 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
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b) název: Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: zajišťování funkce odborného regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
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 265 193 643,55 Kč, movitý majetek v hodnotě 67 866 966,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace
sídlo: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70878277
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: vypouští se nemovitý majetek v hodnotě – pozemek č. parc. 403, budova čp. 602/3, č. parc. 403,
vše v k. ú. Vinohrady
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro seniory Zahradní Město, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 2973, č. parc 2078/230, budova bez čp. (stavba technického vybavení), č. parc. 2078/231, parková fontána, č. parc. 2078/232, hřiště pétanque, č. parc. 2078/232,
zahradní chodníky, č. parc. 2078/232, zahradní altán, č. parc. 2078/232, pozemky – č. parc. 2078/230, 2078/231,
2078/232, vše v k. ú. Záběhlice, movitý majetek v hodnotě 42 544 878,22 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor v areálu ústavu, poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení, vydané Obvodním úřadem v Praze 10 na základě zák. č.
160/1992 Sb., pronájem dvou služebních bytů v objektu Sněženková 8/2973, Praha 10 na dobu určitou jednoho
roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
15. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dětský domov Charlotty Masarykové, příspěvková organizace
sídlo: U Včely 176, 156 00 Praha 5-Zbraslav
identiﬁkační číslo: 00874957
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zvláštní dětské zařízení – poskytování léčebné, preventivní, výchovné a sociální péče dětem
zpravidla od 1 do 3 let věku, výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
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 čp. 176, č. parc 1541, kotelna, č. parc. 1541, kanalizační
přípojka, č. parc. 1543, krytý bazén, č. parc. 1543, plot kolem bazénu, č. parc. 1543, zahradní domek, č. parc.
1543, zahradní domek, č. parc. 1543, zahradní domek, č. parc. 1543, pozemky – č. parc. 1541, 1543, vše v k.
ú. Zbraslav, movitý majetek v hodnotě 3 069 272,10 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 5. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, příspěvková organizace
sídlo: Roztoky, 270 23 Křivoklát
identiﬁkační číslo: 70874387
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 čp. 52, č. st. parc. 57, budova čp. 53, č. st. parc. 58/1,
budova bez čp., č. st. parc. 58/2, budova čp. 204, č. st. parc. 501, budova čp. 205, č. st. parc. 502, budova čp.
206, č. st. parc. 503, budova čp. 207, č. st. parc. 504, budova čp. 208, č. st. parc. 505, budova čp. 209, č. st.
parc. 506, budova čp. 210, č. st. parc. 507, budova čp. 211, č. st. parc. 508, budova bez čp., č. st. parc. 530,
budova bez čp., č. st. parc. 73/1, komunikace, č. parc. 326/4, kopaná studna, č. parc. 332, oplocení, č. parc.
326/1, místní osvětlení, č. parc. 332, parkoviště, č. parc. 332, ploty, č. parc. 326/3, požární nádrž, č. parc. 329,
požární vodovod, č. parc. 326/4, skleník, č. st. parc. 531, studna, č. st. parc. 331, studna, č. parc. 332, studna
pod kotelnou, č. parc. 332, studna u hospodářské budovy, č. parc. 332, studna u skleníku, č. parc. 326/4, studna
u vodárny, č. st. parc. 629, studna v parku, č. parc. 332, tlaková stanice, č. parc. 326/4, venkovní kanalizace,
č. parc. 326/4, venkovní osvětlení, č. parc. 326/4, venkovní rozvody vody, č. parc. 326/4, venkovní vodovod,
č. parc. 326/4, budova bez čp., č. st. parc. 595, budova bez čp., č. st. parc. 629, výtahová šachta, č. st. parc. 58/1,
zemní a terénní úpravy, č. parc. 326/4, sklípek I., č. parc. 332, sklípek II., č. parc. 332, žumpy, č. parc. 326/4,
čistička, č. st. parc. 604 a 605, hospodářské stavení-zázemí pro zooterapii, č. st. parc. 697 a 698, pozemky –
č. st. parc. 57, 58/1, 73/1, č. parc. 326/4, 327, 329, 332, 339/1, 339/2, 341, č. st. parc. 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 530, 531, č. parc. 552/1, 554, 326/3, č. st. parc. 604, č. parc. 326/10, č. st. parc. 595, 605, 629,
58/2, č. parc. 326/5, vše v k. ú. Roztoky u Křivoklátu, movitý majetek v hodnotě 18 839 901,89 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov Maxov, příspěvková organizace
sídlo: Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
identiﬁkační číslo: 70872651
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování chráněného bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby formou skupinového a individuálního bydlení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 82, č. st. parc. 372, budova čp. 169, č. st. parc. 516,
budova čp. 178, č. st. parc. 568, budova čp. 181, č. st. parc. 564, budova čp. 171, č. parc. 523, budova č.ev. 131,
č. parc. 106, čistírna odpadních vod, č. st. parc. 632, vodojem a odčerpávací stanice, č. parc. 637/2, vrtaná studna, č. st. parc. 632, příjezdová cesta, č. st. parc. 632, vodovodní přípojka, č. st. parc. 632, kanalizační přípojka,
č. st. parc. 632, budova dílen, č. st. parc. 644, zemní vrty, č. parc. 665/5, přípojka vody, č. parc. 637/3, přípojka
kanalizace, č. parc. 637/3, přípojka slaboproud, č. parc. 641/4, čisté terénní úpravy, č. parc. 637/3, 641/4, 665/5,
oplocení areálu, č. parc. 641/4, 665/5, sadové úpravy, č. parc. 665/5, 641/4, osvětlení zahrady, č. parc. 637/3,
641/4, 665/5, zemní hlubinné vrty, č. parc. 655/2, zemní práce a terénní úpravy, č. parc. 655/2, pozemky –
č. st. parc. 106, 372, 516, 564, 568, č. parc. 637/3, 641/4, 644/2, 655/2, 664/5, 665/4, 665/5, č. st. parc. 644,
vše v k. ú. Horní Maxov, movitý majetek v hodnotě 29 040 096,98 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem ubytovacích prostor pro zaměstnance, pronájem služebního bytu v objektu Horní Maxov č. 131 na dobu určitou jednoho roku, pronájem ubytovacích prostor návštěvám domova, zejména rodinným
příslušníkům klientů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11, příspěvková organizace
sídlo: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 46 150 828,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 11 877 654,31 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Na Zatlance 11, Praha 5 na
dobu určitou jednoho roku, kopírovací práce, vydavatelská a nakladatelská činnost, pořádání odborných kursů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Obchodní akademie, Praha 3, Kubelkova 37, příspěvková organizace
sídlo: Kubelkova 37, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
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 42 112 817,04 Kč, movitý majetek v hodnotě 8 960 510,60 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Kubelkova 37, Praha 3 na
dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
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20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30, příspěvková organizace
sídlo: Ječná 30, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou, součástí organizace je školní jídelna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 73 599 513,10 Kč, movitý majetek v hodnotě 30 161 908,26 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Ječná 30, Praha 2 na dobu
určitou jednoho roku, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, školící činnost a pořádání odborných
kursů včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451, příspěvková organizace
sídlo: Seydlerova 2451, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování praktického vyučování ke vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem
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 814 113,66 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54, příspěvková organizace
sídlo: Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 44 226 429,81 Kč, movitý majetek v hodnotě 8 943 363,80 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
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b) nový název: Botanická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je uveden v příloze č. 2 změny zřizovací listiny, movitý majetek je uveden
v příloze č. 1 změny 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 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
24. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2008
název: Pražská informační služba, příspěvková organizace
původní sídlo: Betlémské náměstí 251/2, 116 98 Praha 1
nové sídlo: Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Základní škola a Střední škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování
nový název: Základní škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování, příspěvková organizace
sídlo: Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 67774172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí
organizace je školní družina a školní jídelna-výdejna, zajišťování závodního stravování, speciálně pedagogické
centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost
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 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice, příspěvková organizace
sídlo: Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 623, na parc. č. 1171, stavby (bez zápisu v KN) –
hřiště a zpevněná plocha, na parc. č. 1170/4, cvičná kuchyňka, na parc. č. 1170/4, kanalizace na parc. č. 1171,
1170/4, pozemky – parc. č. 1171, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1170/4, ost. plocha, zeleň, vše v k. ú. Čakovice, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu inventarizace ke dni 30. 9. 2009
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 29. 11. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
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název: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, příspěvková organizace
původní sídlo: Vejvanovského 1610, 140 00 Praha 4
nové sídlo: Kupeckého 576, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 48135054
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, příspěvková organizace
sídlo: Jindřišská 36, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
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. 966, včetně technického zhodnocení budovy, na
parc. č. 126/1, pozemky – parc. č. 126/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 126/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 126/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu
inventarizace ke dni 31. 12. 2008
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně lektorské činnosti, ubytovací služby, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, příspěvková organizace
sídlo: Postupická 3150, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova školy č. p. 3150, na parc. č. 2848/272, budova bez č. p.,
na parc. č. 2848/269, budova bez č. p., na parc. č. 2848/271, pavilon školní jídelny, bez č. p. 2848/276, pavilon C, bez č. p. na parc. č. 2848/273, pozemky – parc. č. 688, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2848/271, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2848/272, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2848/273, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2848/276, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2848/381, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2848/382, ost. plocha-zeleň,
parc. č. 2848/383, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2848/714, ost. plocha, parc. č. 2848/735, ost. plocha-zeleň, vše
v k. ú. Záběhlice, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2008
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola, Praha 4, Boleslavova 1, příspěvková organizace
sídlo: Boleslavova 1, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pořádání odborných kursů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti
v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství, pronájem nebytových prostor, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a střední škola waldorfská, příspěvková organizace
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a středního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, součástí organizace je školní družina, poskytování sociálních služeb (provoz sociálně terapeutické
dílny)
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 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
32. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Regionální rozvojová agentura hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování marketingu hlavního města Prahy ve vztahu k investorské veřejnosti, zajišťování rozvoje nevyužitých a zanedbaných území v rámci
hlavního města Prahy a zajišťování podpory rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků
v rámci hlavního města Prahy, poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků činností
v městském, národním a mezinárodním měřítku, včetně podpory spolupráce veřejného a soukromého sektoru
a koordinace koncepčních záměrů v rámci hlavního města Prahy
– příprava, zpracování zásad a programů pro systematickou prezentaci regionu hlavního města Prahy jako
místa pro podnikání ve vztahu k investorské veřejnosti, a to včetně monitorování a vyhodnocování naplňování této činnosti,
– příprava a zpracování podkladů, poskytování konzultací a informací pro tuzemské i zahraniční investory
včetně souvisejících služeb v rámci zajišťování marketingu hlavního města Prahy v této oblasti, tj. zejména
zajišťování a poskytování informací a podkladů o možnostech investování v pražském regionu, o možnostech využití inovačních technologií, o možnostech ﬁnancování projektů z evropských fondů, o možnostech
využití programů a příležitostí pro podporu malého a středního podnikání na území hlavního města Prahy
(např. možnost zařazení do podnikatelských inkubátorů),
– příprava a zpracování komplexních přehledů investičních možností na území hlavního města Prahy jako
prezentace nabídky pro investorskou sféru, a to ve spolupráci s vlastníky, městskými částmi a příslušnými
developerskými aj. subjekty,
– zajišťování, příprava a zpracování studií (komplexních materiálů) vyhodnocující vztahy mezi správou města a alokovaným podnikatelským sektorem a vymezování efektivních způsobů spolupráce včetně určení
možností pomoci a forem podpory tomuto sektoru ekonomiky ze zdrojů hlavního města Prahy na principu
reciprocity (zejména podpora malému a střednímu podnikání),
– zajišťování a provoz internetových stránek a informačních center zejména ve vztahu k podnikatelskému
sektoru,
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– spolupráce s investorskou veřejností poskytováním součinností v rámci usnadnění komunikace se státními
úřady a územní samosprávou včetně pomoci při zajišťování dodavatelů, organizování workshopů,
– příprava, zpracování podkladů a studií, odborné konzultace a informace k možnému rozvoji nevyužitých
a zanedbaných území zejména pro investory, ale i městské části včetně spolupráce na přípravě projektů
(plánů rozvoje) městských částí hlavního města Prahy a koordinace koncepce a programů rozvoje a dalších
dokumentů s hlavním městem Prahou v této oblasti,
– zajišťování realizace svěřených projektů revitalizace území či rozsáhlých nemovitostí včetně marketingu
projektů,
– vyhledávání a doporučování vhodných investorů pro rozvoj nevyužitých a zanedbaných území,
– zajišťování podpory rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků, zejména zajišťování
komunikace a propojení vědecko-výzkumného a podnikatelského sektoru a zprostředkování jejich spolupráce,
– zajišťování vzniku a fungování celé struktury regionálních odvětvových klastrů včetně vytipování klíčových
účastníků klastrů, zejména zajišťování vytvoření stabilní a funkční organizační struktury, pod koordinací
hlavního města Prahy (kompetenčně příslušných členů samosprávného vedení města), za účasti zástupců
rozhodujících skupin subjektů působících na území hlavního města Prahy (podnikatelský sektor, neziskový sektor, veřejný sektor, vysoké školy, Akademie věd aj.) k řešení speciﬁckých a průřezových problémů
rozvoje města (vytvoření aktivního systému „poptávky a nabídky“ služeb a produktů pro potřeby hlavního
města Prahy),
– zajišťování poradenských služeb a programu rozvoje pro malé a střední podnikání,
– zajišťování přípravy, organizace a pořádání odborných seminářů a konferencí, přípravy a zpracování propagačních materiálů včetně informací pro informační média v oblasti hlavního předmětu činnosti,
– zajišťování spolupráce s odbornými institucemi v České republice i v zahraničí v oblasti prezentace regionu
hlavního města Prahy jako místa pro podnikání
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává organizaci k hospodaření veškerý movitý majetek pořízený či
získaný do vlastnictví zřizovatele a veškerý movitý majetek získaný organizací od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný
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,
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– povinnost používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty, apod.) a informačních tabulí
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: projektová činnost ve výstavbě,
vydavatelská činnost, poradenská a konzultační činnost, zpracovávání odborných studií a posudků, pořádání
výstav, veletrhů, přehlídek a podobných akcí, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a sleduje se odděleně
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 5. 2010 na dobu neurčitou

33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
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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 a takto: nemovitý majetek v hodnotě – v části Praha 6 se vypouští text „I. S. Koněv, Bubeneč 2114/5
3“
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – v části Praha 7 za text „Barokní sloup (Viniční sloup)
Troja 1564/1, 1 1-1533“ se vkládá text „Apokalyptický jezdec“ Troja 8 1
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední škola Aloise Klara, příspěvková organizace
sídlo: Vídeňská 28, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 756, (včetně plynovodní přípojky), na parc. č. 2584,
budova-sklad, bez č. p., na parc. č. 2585/7, garáž, bez č. p. na parc. č. 2585/8, stavby (bez zápisu v KN) – vedení dálková, na parc. č. 2585/6, elektroinstalace-inovace, na parc. č. 2584, hřiště, na parc. č. 2585/14, oplocení
areálu, na parc. č. 2585/6, pozemky – parc. č. 2584, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2585/6, ost. plocha-zeleň,
parc. č. 2585/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2585/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2585/9, ost. plocha, parc.
č. 2585/10, ost. plocha, parc. č. 2585/11, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2585/14, ost. plocha-sportoviště a rekreační
plocha, vše v k. ú. Krč, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu inventarizace ke dni 28. 2. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem jednoho služebního bytu v budově Vídeňská 28, Praha
4, na dobu určitou jednoho roku, hostinská činnost, pořádání odborných kursů, školení a jiných akcí včetně
lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství, prodej výrobků vzniklých z činnosti žáků, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, příspěvková organizace
sídlo: Kupeckého 576, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova školy č. p. 576, na parc. č. 1098, pozemky – parc. č. 1098,
zast. plocha, parc. č. 1097, ost. plocha, parc. č. 1099/1, ost. plocha-sportoviště, vše v k. ú. Háje, movitý majetek
v celkové účetní hodnotě podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009
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 26. 6. 2003 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Integrovaná střední škola, Praha 8, Náhorní 1
nový název: Střední škola Náhorní, příspěvková organizace
původní sídlo: Náhorní 1/525, 180 00 Praha 8
nové sídlo: U Měšťanských škol 525/1, 182 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 61388262
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek v hodnotě – budova školy č. p. 525, na parc. č. 559, pozemky – parc. č. 559, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 560/2, ost. plocha, parc. č. 560/13, ost. plocha-sportovní a rekreační, parc. č. 560/14,
ost. plocha-sportovní a rekreační, vše v k. ú. Kobylisy, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu
inventarizace ke dni 31. 12. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově U Měšťanských škol 525/1,
Praha 8, na dobu určitou jednoho roku, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102, příspěvková organizace
sídlo: Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1102, na parc. č. 1201/1, 1201/14, 1201/15, 1201/16,
1201/17, 1201/18, 1201/19, 1201/20, 1201/21, v k. ú. Kobylisy, budova č. p. 537, na parc. č. 840/47, 840/48,
v k. ú. Bohnice, stavby (bez zápisu v KN) – horolezecká stěna, parc. č. 1021/14, hřiště, parc. č. 1021/2,
1021/35, lanovka ATLAS, parc. č. 1021/25, vše v k. ú. Kobylisy, lanová pyramida, parc. č. 1324/1, herní prvky,
parc. č. 1324/1, šplhací sestavy, parc. č. 1324/1, vše v k. ú. Trója, – pozemky, č. parc. 1021/1, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/2, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/14, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/15, zast. plocha
a nádvoří, č. parc. 1021/16, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/17, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/18,
zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/20, zast. plocha a nádvoří, č. parc. 1021/21, zast. plocha a nádvoří, č. parc.
1021/22, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/23, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/24, ost. plocha-zeleň, č. parc.
1021/25, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/26, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/27, ost. plocha-zeleň, č. parc.
1021/28, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/29, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/30, ost. plocha-zeleň, č. parc.
1021/31, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/33, ost. plocha-zeleň, č. parc. 1021/34, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú.
Kobylisy, č. parc. 840/46, ost. plocha-sportoviště a rekreační plocha, č. parc. 840/47, zast. plocha a nádvoří,

stránka 544

Ústřední věstník

Částka 14

č. parc. 840/48, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bohnice, movitý majetek v celkové účetní hodnotě podle
stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Dům dětí a mládeže, Praha 8-Karlín, Karlínské náměstí 7, příspěvková organizace
sídlo: Karlínské náměstí 7, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2561, na parc. č. 2747/28, budova bez č. p./č. e., na
parc. č. 2747/75, budova bez č. p./č. e., na parc. č. 3071/19, vše v k. ú. Dejvice,
– budova č. p. 316, na parc. č. 3, v k. ú. Karlín,
– budova bez č. p./č. e., na parc. č. 4004/54, v k. ú. Libeň,
– budova č. p. 154, na parc. č. 3983, budova č. p. 199, na parc. č. 3102, budova bez č. p./č. e., na parc.
č. 3110/30, vše v k. ú. Smíchov,
– budova č. p. 3, na parc. č. 151, v k. ú. Zadní Kopanina,
– budova č. p. 77, na st.parc. č. 87, v k. ú. Lomy u Kunžaku,
– budova č.ev. 135, na st.parc. č. 323, v k. ú. Roztoky u Křivoklátu,
– budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 273, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 274, budova bez č. p./č. e., na
st.parc. č. 275, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 276, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 277, budova bez
č. p./č. e., na st.parc. č. 278, budova č. p. 100, na st.parc. č. 279, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 280,
budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 281, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 282, budova bez č. p./č. e., na
st.parc. č. 283, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 284, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 286, budova
bez č. p./č. e., na st.parc. č. 287, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 288, budova bez č. p./č. e., na st.parc.
č. 289, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 290, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 291, budova bez č. p./č.
e., na st.parc. č. 292, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 293, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 294, budova
bez č. p./č. e., na st.parc. č. 295, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 296, budova bez č. p./č. e., na st.parc.
č. 297, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 298, vše v k. ú. Střelské Hoštice,
– budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 299 v k. ú. Střelské Hoštice a st.parc. č. 103, v k. ú. Kozlov nad Otavou,
(ve dvou katastr. územích),
– budova č. p. 211, na st.parc. č. 152, v k. ú. Janské Lázně, budova č. p. 210, na st.parc. č. 153 v k. ú. Janské
Lázně a a st.parc. č. 261, v k. ú. Maršov I., (ve dvou katastr. územích),
– budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 260, v k. ú. Maršov I.,
– budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 310, v k. ú. Janské Lázně,
– budova č. p. 89, na st.parc. č. 108, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 90, budova bez č. p./č. e., na st.parc.
č. 91, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 92, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 93, budova bez č. p./č. e.,
na st.parc. č. 94, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 95, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 96, budova č. p.
33, na st.parc. č. 87, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 75, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 76, budova
bez č. p./č. e., na st.parc. č. 77, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 78, budova bez č. p./č. e., na st.parc.
č. 88, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 89, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 90, budova bez č. p./č. e.,
na st.parc. č. 91, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 92, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 94, budova bez
č. p./č. e., na st.parc. č. 95, budova bez č. p./č. e., na st.parc. č. 98, vše v k. ú. Sechov,
– stavby (bez zápisu v KN), parc. č. 3071/4, hlavní budova, parc. č. 3071/5, šatny, služební byt, vše v k. ú.
Dejvice,
– stavby, (neevidované v KN), parc. č. 3071/1, hřiště, zavlažovací studna, přetlaková nafukovací hala, hala
s textilním opláštěním, vše v k. ú. Dejvice, parc. č. 4004/1, lanové centrum, v k. ú. Libeň, parc. č. 3061/2,
3112/1, skleníky a voliéra, parc. č. 3110/11, zavlažovací studna, dětské hřiště, vše v k. ú. Smíchov, parc. č.
152/1, jezdecké stezky, příjezdové komunikace, vše v k. ú. Zadní Kopanina, parc. č. 399/2, dětský táborjídelna, víceúčelové hřiště, parc. č. 97/1, srub, vše v k. ú. Střemy, parc. č. 92/2, studna s čerpadlem, v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu, parc. č. 60/1, čistička odpadních vod, studna vrtaná, vše v k. ú. Lomy u Kunžaku,
parc. č. 339/7, studna vrtaná, parc. č. 339/8, zavlažovací systém, parc. č. 339/9, 339/10, hřiště s umě-
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lým povrchem, parc. č. 339/19, hřiště, parc. č. 339/11, 339/15, chodník, parc. č. 339/17, pískoviště, parc.
č. 339/4, 339/5, 339/6, 339/16, 339/18, areálová komunikace, parc. č. 339/7, 339/1, 348, oplocení, vše v k.
ú. Střelské Hoštice, parc. č. 131/3, oplocení, v k. ú. Kozlov nad Otavou, parc. č. 292, kanalizační přípojka,
v k. ú. Janské Lázně, parc. č. 107/1, hřiště s umělým povrchem, hřiště betonové, bazén venkovní, tenisové
kurty, parc. č. 107/3, parkoviště, parc. č. 107/1, 108/3, inženýrské sítě, parc. č. 107/1, oplocení areálu, parc.
č. 107/1, 108/3, dřeviny, vše v k. ú. Sechov,
– pozemky, parc. č. 2747/28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2747/46, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2747/75, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2747/76, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2747/77, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2747/78,
ost. plocha-zeleň, parc. č. 2747/79, ost. plocha-zeleň, parc. č. 3065/1, zahrada, parc. č. 3071/1, ost. plocha-rekreační plocha, parc. č. 3071/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3071/5, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3071/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4263/3, ost. plocha, vše v k. ú. Dejvice,
– parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Karlín,
– parc. č. 4004/1 (část), ost. plocha-rekreační plocha, č. parc. 4004/54, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Libeň,
– parc. č. 3102, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3110/11, zahrada, parc. č. 3110/30, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 31112, ost. plocha, parc. č. 3983, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Smíchov,
– parc. č. 151, parc. č. 3102, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Zadní Kopanina,
– parc. č. 129, ost. plocha-rekreační plocha, v k. ú. Lhotka u Mělníka,
– parc. č. 60/3, ost. plocha, st.parc. č. 87, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 60/1, ost. plocha, vše v k. ú. Lomy
z Kunžaku,
– st.parc. č. 323, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 92/2, ovocný sad, parc. č. 95/9, trvalý travní porost, parc.
č. 95/13, ost. plocha, vše v k. ú. Roztoky u Křivoklátu,
– st.parc. č. 90, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 91, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 92, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 93, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 94, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 95, zast. plocha
a nádvoří, st.parc. č. 96, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 97/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 391, ost.
plocha, parc. č. 397/2, vodní plocha, parc. č. 399/2, ost.plocha-rekreační plocha, parc. č. 810/3, ost. plocha,
vše v k. ú. Střemy,
– parc. č. 348, pozemek zjednodušené evidence, st. parc. č 273, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 274, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č 275, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 276, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č 277, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 278, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 279, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č 280, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 281, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 282, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č 283, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 284, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 285, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č 286, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 287, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 288,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 289, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 290, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č 291, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 292, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 293, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č 294, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 295, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 296, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č 297, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 298, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 299, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 339/1, ost. plocha, parc. č. 339/6, ost. plocha, parc. č. 339/7, ost. plocha, parc.
č. 339/8, ost. plocha, parc. č. 339/9, ost. plocha, parc. č. 339/10, ost. plocha, parc. č. 339/11, ost. plocha,
parc. č. 339/12, ost. plocha, parc. č. 339/13, ost. plocha, parc. č. 339/14, ost. plocha, parc. č. 339/15, ost.
plocha, parc. č. 339/16, ost. plocha, parc. č. 339/17, ost. plocha, parc. č. 339/18, ost. plocha, parc. č. 339/19,
ost. plocha, parc. č. 1295/5, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Střelské Hoštice,
– st. parc. č 103, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 131/3, lesní pozemek, parc. č. 131/16, lesní pozemek, parc.
č. 159/1, lesní pozemek, parc. č. 160/5, trvalý travní porost, vše v k. ú. Kozlov nad Otavou,
– st. parc. č 152, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 153, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 310, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 249/1, ost. plocha-rekreační plocha, parc. č. 249/2, ost. plocha-rekreační plocha, parc.
č. 292, ost. plocha-rekreační plocha, parc. č. 300/5, ost. plocha, vše v k. ú. Janské Lázně,
– st. parc. č 75, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 76, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 77, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 78, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 87, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 88, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č 89, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 90, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 91, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č 92, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 94, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 95,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č 98, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 107/1, ost. plocha-rekreační plocha,
parc. č. 107/3, ost. plocha, parc. č. 107/4, ost. plocha, parc. č. 108/3, ost. plocha, vše v k. ú. Sechov, movitý
majetek v celkové účetní hodnotě podle stavu inventarizace ke dni 1. 1. 2010
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:
– příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou,
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– příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání
s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: zajištění zotavovacích pobytů ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům
plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin dětí mateřských škol a žáků plnících
povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání, poskytování školního stravování a závodního stravování,
pronájem bytových a nebytových prostor, pronájem dvou služebních bytů v budově Drtinova 1a, Praha 5-Smíchov, pronájem dvou služebních bytů v budově Na Kotlářce 1, Praha 6, pronájem služebního bytu v budově
Lesní 210, Janské Lázně, pronájem služebního bytu v budově Střelské Hoštice 100, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje a prodej, rekreace dětí a dospělých, rekreace zaměstnanců škol a školských zařízení, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 3. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha – městská část Praha 7
b) název: Kulturní centrum Vltavská, příspěvková organizace
sídlo: Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 00549827
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj dětí, mládeže, občanů a seniorů s cílem prohlubovat
občanské a kulturně společenské aktivity občanů městské části Prahy 7,
– pořádání akcí kulturního a společenského charakteru, zajišťování veřejného předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl (koncerty, divadelní a ﬁlmová představení apod.),
– pořizování zvukových a zvukově-obrazových záznamů, sloužících k rozvoji a propagaci činnosti příspěvkové
organizace a zajištění jejich příležitostného prodeje,
– pořádání vzdělávacích programů a kursů pro děti, mládež a dospělé,
– účast na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže, organizuje a pořádá celoživotní vzdělávání pro seniory,
– zajišťování provozu městského informačního centra v plném rozsahu,
– zajišťování provozu výstav a příležitostné galerie,
– podporování činnosti zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a duchovních potřeb dětí,
mládeže a dospělých,
– provádění agenturní a školící činnosti v oblasti kultury a umění a v oblasti vzdělávání,
– zajišťování propagace akcí a činností zajišťovaných příspěvkovou organizací a příležitostného prodeje vzdělávacích a propagačních materiálů,
– zajišťování restauračních služeb a občerstvení v rámci kulturních a vzdělávacích akcí a pořadů i mimo tento
rámec (provoz kavárny),
– provozování cestovní kanceláře,
– poskytování služeb pro rodinu a domácnost,
– uzavírání smluv o sdružení ve smyslu § 829 a násl. Občanského zákoníku za účelem zabezpečení kulturních,
sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žáků středních odborných učilišť a učilišť, interních vědeckých aspirantů, důchodců, kteří při svém prvém odchodu do starobního
nebo invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, rodinných příslušníků a jiných fyzických nebo
právnických osob
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – nebytové prostory – objekt kina OKO, Fr. Křížka 13 a 15, Praha 7,
který se nachází v 1. a 2. podzemním a v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 460, č. jednotky 101, zapsaného na
LV 5185, objekt Divadélka s kavárnou, Letotradská 44, Praha 7, který se nachází v 1. nadzemním a 1. podzemním
podlaží domu č. p. 557, č. jednotky 101, zapsaného na LV 8522, včetně skladu v 1. nadzemním podlaží, č. jednotky
102, zapsaného na LV 8522, vše v k. ú. Holešovice
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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– zajišťování investic v rámci ﬁnančních prostředků schválených ve ﬁnančním plánu organizace, které má k dispozici v investičním fondu, realizace jiných investic pouze se souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– veškerý majetek je nabýván do majetku zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– 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: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, velkoobchod
a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, agenturní činnost v oblasti komerčních aktivit, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
zprostředkování obchodu a služeb, uzavírání smluv o podnájmu části svých prostor, které má v nájmu, třetím
osobám, s předchozím písemným souhlasem vlastníka objektu, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
název: Základní škola, Praha 8, Na Korábě 2, příspěvková organizace, sídlo: Na Korábě 2, 180 00 Praha 8-Karlín, identiﬁkační číslo: 60461896
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Základní škola, Praha 8, Na Korábě 2
– Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Praha – městská část Praha 8
b) název: Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova, příspěvková organizace
sídlo: Zenklova 52, 180 00 Praha 8-Libeň
identiﬁkační číslo: 63113961
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Základní škola Molákova, Praha 8, Za Invalidovnou 3
nový název: Základní škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3, příspěvková organizace
sídlo: Za Invalidovnou 3/579, 186 00 Praha 8-Karlín
identiﬁkační číslo: 60461853
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MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 10. 2008
– Základní škola Smolkova v Praze 12
– Mateřská škola Sluníčko v Praze 12
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha – městská část Praha 12
b) název: Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, příspěvková organizace
sídlo: Smolkova 565/8, Praha 4-Kamýk
identiﬁkační číslo: 60437189
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provoz základní školy, mateřské školy, školního
stravování a stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
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: 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. 10. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Pečovatelská služba Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: 47012790
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:
– pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele užívaný na základě smlouvy o výpůjčce,
– movitý majetek nesmí příspěvková organizace pronajímat s výjimkou movitých věcí souvisejících s pronájmem
nemovitostí ve vlastnictví zřizovatele, které příspěvková organizace používá ke své činnosti na základě smlouvy
o výpůjčce,
– výnosy z pronájmu majetku zůstávají příjmem příspěvkové organizace
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO SMIŘICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Městské kulturní středisko Smiřice, příspěvková organizace, sídlo: Palackého 124, 503 03 Smiřice, identiﬁkační číslo: 48146986
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MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Chráněné dílny v Sokolově, příspěvková organizace, sídlo: Gagarinova 2048, 356 01 Sokolov, identiﬁkační číslo: 62638629
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2008
název: Pečovatelská služba města Sokolova, příspěvková organizace, sídlo: Jiřího z Poděbrad 2046, 356 01
Sokolov, identiﬁkační číslo: 60610808

MĚSTO TŘEBENICE
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 19. 4. 2010
původní název: Základní škola Třebenice
nový název: Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace
sídlo: Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice
identiﬁkační číslo: 71012117

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Uherské Hradiště
zařazení do okresu: Uherské Hradiště
b) název: Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 72063904
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb, provoz, správa, opravy, údržba a kontrola provozovaných zařízení,
zajišťování veškerých periodických i mimořádných revizí provozovaných zařízení, organizace a zajišťování služeb
při pořádání závodů, soutěží a ostatních sportovních akcí, které jsou pořádány městem Uherské Hradiště, sportovně
výchovná a rekreačně výchovná činnost publikační, včetně vydávání katalogů, propagačních tiskovin, metodických
a příležitostných publikací, poskytování krátkodobých nájmů speciálně k tomu určených a vybavených nebytových
prostor a poskytování s tím spojených služeb, stanovování cenového režimu – cen služeb, vstupného, poplatků,
nájmů apod., zajišťování havarijní služby pro provozovaná zařízení, operativní zajišťování odstraňování havárií
a poruch, kontrola rozsahu a kvality dodavatelsky prováděných prací a jejich fakturace, reklamační řízení na provozovaných zařízeních, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v určené oblasti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– 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,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení, pronájem a půjčování věcí movitých, ubytovací služby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení včetně lektorské činnosti, velkoobchod a maloobchod,
hostinská činnost, masérské rekondiční a regenerační služby, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu
organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ústí nad Labem
zařazení do okresu: Ústí nad Labem
b) název: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: W. Churchilla 1512/8A, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 75150131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování zájmového vzdělávání se zaměřením na různé oblasti zájmového vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, pořádání soutěží a přehlídek na
úrovni místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní
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: příspěvkové organizaci se nepředává 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– 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,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– 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,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 1 roku, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší 1 roku,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ﬁnancované za účasti ﬁnančních prostředků ze
státního rozpočtu, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb při dodržování
platných právních předpisů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2008 na dobu neurčitou
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MĚSTO VOLYNĚ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Volyně
zařazení do okresu: Strakonice
b) název: Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni, příspěvková organizace
sídlo: Školní 744, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 00072206
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:
– nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou

OBEC ČESKÉ HEŘMANICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 5. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec České Heřmanice
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní škola a Mateřská škola České Heřmanice, příspěvková organizace
sídlo: 565 52 České Heřmanice 50
identiﬁkační číslo: 70988811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem,
jinou formou zde neuvedenou si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 16. 8. 2002 na dobu neurčitou

OBEC PŘEROV NAD LABEM
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace rozdělením dnem 31. 1. 2010
název: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, příspěvková organizace, sídlo: 289 16 Přerov nad
Labem 112, identiﬁkační číslo: 71001972
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Přerov nad Labem
zařazení do okresu: Nymburk
b) název: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: 289 16 Přerov nad Labem 112
identiﬁkační číslo: 72055758
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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
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 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 nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– 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: možnost vykonávání doplňkové
činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 2. 2010 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Přerov nad Labem
zařazení do okresu: Nymburk
b) název: Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: 289 16 Přerov nad Labem 112
identiﬁkační číslo: 72055740
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost školní jídelny a vyvařovny, nákup
potravin, zpracování a prodej jídel pro žáky základní a mateřské školy, zaměstnance základní a mateřské školy,
školní jídelny, zřizovatele a důchodce, kteří odešli do důchodu z výše jmenovaných zařízení včetně zaniklé příspěvkové organizace
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 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 nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 2. 2010 na dobu neurčitou
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OBEC SEČ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Seč
zařazení do okresu: Plzeň-jih
b) název: Mateřská škola Seč, příspěvková organizace
sídlo: Seč 54, 336 01 Blovice
identiﬁkační číslo: 75005778
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. 54, na st.parc. č. 31/1 – pozemek, st.parc. č. 31/1, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Seč u Blovic, movitý majetek v hodnotě 220 338,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu delší než 29 dní pouze se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládané ceny pro rok 2010 a periodicity distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Název věstníku
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Zpravodaj Českého statistického úřadu
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Objednávky přijímá a vyřizuje:

Předpokládaná
periodicita

Cena

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

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

6krát ročně

450 Kč

12krát ročně

600 Kč

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
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 255, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objednávky 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. Objednávky 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 – Předpokládané 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 třetí záloha předplatného 700 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, 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

