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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Střílky, Zámecká 107
nový název: Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, Zámecká
107, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 107, 768 04 Střílky
identiﬁkační číslo: 47935740
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Kutná Hora, Hloušecká 279
nový název: Výchovný ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279, příspěvková organizace
sídlo: Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora
identiﬁkační číslo: 49543261
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí
nový název: Výchovný ústav, základní škola a střední škola, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí
identiﬁkační číslo: 48895440
4. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec,
Riegrova 1
nový název: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Chrudim, Čáslavská 624,
příspěvková organizace
původní název: Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec
sídlo: Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
identiﬁkační číslo: 60103264

KRAJ JIHOMORAVSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158, příspěvková
organizace, sídlo: Říčanská 1158, 665 01 Rosice, identiﬁkační číslo: 65265122
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy
identiﬁkační číslo: 00173843
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže
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 organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou
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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2010
název: Domov Havířov, příspěvková organizace, sídlo: 736 01 Havířov, identiﬁkační číslo: 60784385
3. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
název: Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
původní sídlo: Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
nové sídlo: Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: 45234370
4. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
název: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
původní sídlo: Gen. Píky 13D/3296, 702 00 Ostrava
nové sídlo: Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: 70947911
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
název: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace, sídlo: U Školky 1621, 708 00
Ostrava-Poruba, identiﬁkační číslo: 64628132
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2010
– Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace
– Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace
sídlo: Liptaňské nám. 890, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 64628141
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 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
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
původní název: Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 614, 735 06 Karviná-Nové Město
identiﬁkační číslo: 63024616
8. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
původní název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
nový název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
nové sídlo: Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 69610134
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9. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
název: Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace, sídlo: Hálkova 927, 738 02 Frýdek-Místek, identiﬁkační číslo: 71172041
10. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 69610134
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 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
11. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
název: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, KarvináLázně Darkov, příspěvková organizace, sídlo: 735 03 Karviná, Lázně-Darkov, identiﬁkační číslo: 68899173
12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace
– Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 63024616
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 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
13. změnu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
nový název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 63024616
14. změnu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
sídlo: Slezského odboje 5, 746 01 Opava
identiﬁkační číslo: 47813211
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KRAJ OLOMOUCKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identiﬁkační číslo: 00849081
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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: provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, velkoobchod a maloobchod, praní
pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, skladování, balení zboží,
manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem
a půjčování věcí movitých, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, hostinská činnost, masérské, rekondiční a regenerační
služby, výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie – fotovoltaické elektrárny a následný prodej do
distribuční sítě formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a uplatňováním tzv. „zeleného bonusu“, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 412, 793 05 Moravský Beroun
identiﬁkační číslo: 00600946
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování ambulantní a ústavní léčebné péče zaměřené zvláště na specializovanou péči osobám
s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním
zaměřením, a to v oborech neurologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství – následná
péče včetně dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), nutriční terapeut, psychiatrie, dermatovenerologie, diabetologie, klinický logoped, radiologie a zobrazovací metody, odborný pracovník v laboratorních
metodách a v přípravě léčivých přípravků (biochemická laboratoř)
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: ubytovací služby, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, hostinská činnost, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2010
název: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, příspěvková organizace, sídlo:
Aloise Hanuše 384, 561 64 Jablonné nad Orlicí, identiﬁkační číslo: 70845727
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2010
název: Základní umělecká škola, Jevíčko, U Zámečku 451, příspěvková organizace, sídlo: U Zámečku 451,
569 43 Jevíčko, identiﬁkační číslo: 70840687
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3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 7. 2010
název: Základní umělecká škola, Králíky, Nádražní 483, příspěvková organizace, sídlo: Nádražní 483, 561 69
Králíky, identiﬁkační číslo: 70847151
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 31. 8. 2010
– Středisko praktického vyučování, Žamberk, Zemědělská 846, příspěvková organizace
– Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 00654949
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 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

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
název: Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace, sídlo: Komenského 288,
407 21 Česká Kamenice, identiﬁkační číslo: 47274701
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše 622, příspěvková organizace
– Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková
organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00673358
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se o školské výchovné a ubytovací
zařízení, Domov mládeže a zařízení školního stravování, školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Střední škola technická, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace
– Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
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sídlo: Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 18385061
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zámečnictví, nástrojařství, opravy
silničních vozidel, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, ubytovací služby, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti, reklamní činnost a marketing
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou

4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Střední škola stavební, Louny, Postoloprtská 2636, příspěvková organizace
– Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Louny, Osvoboditelů 380, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
identiﬁkační číslo: 14451042
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se o školské výchovné a ubytovací
zařízení, Domov mládeže a zařízení školního stravování, školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace
– Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
– Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
identiﬁkační číslo: 18383874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se o činnost Vyšší odborné školy
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 organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, kosmetické
služby, pedikúra, manikúra, holičství, kadeřnictví, obráběčství, masérské, rekondiční a regenerační služby,
psychologické poradenství a diagnostika, provozování autoškoly, ubytovací služby, výroba textilií, textilních
výrobků, oděvů a oděvních doplňků, velkoobchod, maloobchod, realitní činnost, správa údržba nemovitostí,
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, poskytování software, poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, umělecko-řemeslné zpracování
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kovů, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, výroba elektronických součástek, elektrických
zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Střední škola, Děčín XXXI, Vítězství 194, příspěvková organizace
– Střední odborná škola dopravní a strojírenská, Děčín VI, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
sídlo: Dělnická 15, 405 02 Děčín VI
identiﬁkační číslo: 14450488
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se o školské výchovné a ubytovací
zařízení, Internát
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 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: obráběčství, zámečnictví, nástrojařství, hostinská činnost, zednictví, vodoinstalatérství, topenářství, malířství, lakýrnictví, natěračství, pokrývačství, tesařství, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
nový název: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 6/221, 412 85 Litoměřice
identiﬁkační číslo: 00673021
8. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
název: Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace, sídlo: Klostermannova 869/74, 405 02 Děčín VI, identiﬁkační číslo: 70200823
9. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
název: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace, sídlo: Dlouhá 134, 417 02 Dubí
2, identiﬁkační číslo: 46071164
10. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
název: Základní škola praktická, Velké Březno, Zahradní 182, příspěvková organizace, sídlo: Zahradní 182,
403 23 Velké Březno, identiﬁkační číslo: 70842086

MĚSTO BLANSKO
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
původní název: Základní škola Blansko, Dvorská 26
nový název: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26, příspěvková organizace
sídlo: Dvorská 26, 678 01 Blansko
identiﬁkační číslo: 279943
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MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace
sídlo: Ponávka 6, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00209813
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: realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace
sídlo: Žerotínovo náměstí 4/6, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00345610
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 – pozemky, parc. č. 2386, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2385/1, ost.
plocha-zeleň, parc. č. 2385/4, ost. plocha-zeleň, parc. č. 2385/6, ost. plocha-zeleň, vše v k. ú. Starý Lískovec,
obec Brno, zapsané na LV č. 10001, stavby, pozemky a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
původní sídlo: Radnická 4-10, 658 78 Brno-město
nové sídlo: Radnická 2-10, 658 78 Brno-město
identiﬁkační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: 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 – podzemní nebytové prostory pod pozemkem č. p. 397, ost. plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Město Brno, obec Brno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
zařazení do okresu: Brno-město
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b) název: Mateřská škola Pohádka, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace
sídlo: Bratří Pelíšků 7, 628 00 Brno
identiﬁkační číslo: 72065761
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečování předškolního vzdělávání dětí
ve věku od tří do šest let v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro oblast předškolního vzdělávání,
součástí MŠ je školní jídelna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: přijímání dětí ke krátkodobému
pobytu za úplatu, uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku zřizovatele za současného dodržování omezení
stanovených zřizovací listinou a smlouvou o výpůjčce, 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 DUBÍ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Dubí
zařazení do okresu: Teplice
b) název: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 134, 417 02 Dubí 2
identiﬁkační číslo: 72068663
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto:
k nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas, a to pro veškerý
nemovitý a další dlouhodobý majetek, nabytý darem, děděním, bezúplatným převodem, nebo jinou formou zde
neuvedenou
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 13. 8. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Frýdek-Místek
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek
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nové sídlo: J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 72046546
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 3640, J. Pešiny, Frýdek-Místek, – pozemky, parc. č.
5490/8, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO HOSTIVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 79, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 75034221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ruší se pracoviště Čočovice
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 20. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Hostivice
zařazení do okresu: Praha-západ
b) název: Základní škola Hostivice, příspěvková organizace
sídlo: U Zámecké zdi 1704, 253 01 Hostivice
identiﬁkační číslo: 62931504
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a výchovy žáků, součástí ZŠ je školní družina, školní klub
a školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO CHRUDIM
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2010
– Základní škola, Chrudim, Sladkovského 28, příspěvková organizace
– Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: město Chrudim
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola Chrudim, Školní náměstí 6, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 6, 537 01 Chrudim II
identiﬁkační číslo: 70925038
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 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. 2002 na dobu neurčitou

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
sídlo: Lovecká 11, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048069
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 249, na st. parc. č. 477, včetně st. p. č.
477, sklad, na st. p. č. 3763, včetně parc. č. 6763, p. p. č. 1941/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, movitý majetek
v hodnotě 2 060 340,35 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
sídlo: Střelecká 14, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048085
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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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 – budova č. p. 1067, na st. parc. č. 936, včetně st. p. č.
936, p. p. č. 251/6 a p. p. č. 333/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, movitý majetek v hodnotě 1 533 228,30 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:
– 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,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
sídlo: Jugoslávská 13, 466 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048107
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 1885, na st. parc. č. 1772, včetně st.
p. č. 1772, garáže, na st. p. č. 1772, p. p. č. 149/3, p. p. č. 149/4 a p. p. č. 150/13, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou,
movitý majetek v hodnotě 1 882 334,90 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:
– 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,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
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b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace
sídlo: Československé armády 37, 466 05 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048115
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 37, na st. parc. č. 84, včetně st. p. č.
84, stodola, na st. p. č. 84, části p. p. č. 85/1, části p. p. č. 86/1 a p. p. č. 1073/2, vše v k. ú. Rýnovice, movitý
majetek v hodnotě 1 535 216,60 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:
– 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,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
5. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
sídlo: Mechová 10, 466 04 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048131
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 3645, na st. parc. č. 66/19, včetně st.
p. č. 66/19 a p. p. č. 66/29, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou, movitý majetek v hodnotě 2 061 521,50 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:
– 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,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
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a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
sídlo: Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048140
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům a odloučené pracoviště MŠ se školní jídelnou na adrese: Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou
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 – budova č. p. 604, na st. parc. č. 604, včetně st.
p. č. 604, p. p. č. 803/43, p. p. č. 803/49, části p. p. č. 803/27, části p. p. č. 803/39 a části p. p. č. 803/50, vše
v k. ú. Kokonín, movitý majetek v hodnotě 1 591 879,49 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
7. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
sídlo: Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048166
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 3892, na st. parc. č. 1669, včetně st.
p. č. 1669 a p. p. č. 1668/2, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou, movitý majetek v hodnotě 1 782 937,43 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
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prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
8. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Jablonec nad Nisou
zařazení do okresu: Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace
sídlo: Josefa Hory 31, 466 04 Jablonec nad Nisou
identiﬁkační číslo: 72048174
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování svým zaměstnancům
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 – budova č. p. 4097, na st. parc. č. 403/16, vše v k. ú.
Mšeno nad Nisou, movitý majetek v hodnotě 2 060 801,46 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– předkládat zřizovateli čtvrtletně přehled o stavu majetku a závazků,
– pojistit majetek podle pokynů a se souhlasem zřizovatele,
– uzavřít nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců,
– organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40 000,- Kč,
prodávat nebo jinak zcizovat movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých
věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO JIRKOV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Základní škola praktická Jirkov
– Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Jirkov
zařazení do okresu: Chomutov
b) název: Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, příspěvková organizace
sídlo: Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov
identiﬁkační číslo: 00830232
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
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tj. žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním dle § 16 odst. 1
a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše, příspěvková organizace
– Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
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: 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 organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2009
název: Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520, příspěvková organizace, sídlo: U Jeslí 520, 278 01
Kralupy nad Vltavou, identiﬁkační číslo: 47010720

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace
sídlo: Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 44940351
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. 511, na st. parc. č. 716/1, budova bez č. p., na st. parc.
č. 716/2, budova bez č. p., na st. parc. č. 1749, budova č. p. 1404, na st. parc. č. 2493, budova bez č. p., na st.
parc. č. 1748, sportovní areál na parc. č. 3506/3, – pozemky, st. parc. č. 716/1, st. parc. č. 716/2, st. parc. č. 1749,
st. parc. č. 1748, st. parc. č. 2493, parc. č. 3506/3, ost. plocha-sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 3506/1,
zahrada, parc. č. 3506/4, ost. plocha-sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 3506/5, ost. plocha-zeleň, parc.
č. 3505, ost. plocha-zeleň, parc. č. 3498/1, zahrada, parc. č. 3498/3, zahrada, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 1992 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 63701219
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. 62, na st. parc. č. 590, – pozemky, st. parc. č. 590,
parc. č. 2708/2, zahrada, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou
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. 1996 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 71011862
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 – MŠ Na Zelince, budova č. p. 1185, na st. parc. č. 1712/1, – pozemky, st. parc. č. 1712/1, parc. č. 1239/1, ost. plocha, parc. č. 1242/20, orná půda, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, – MŠ Zahradní, budova č. p. 1300, na st. parc. č. 2125, pozemek, st. parc. č. 2125, vše v k. ú. Lipník nad
Bečvou
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
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 – budova č. p. 1380, na st. parc. č. 204/1, budova bez č. p., na st.
parc. č. 2933, budova č. p. 1448, na st. parc. č. 2927, budovy č. p. 1334, na st. parc. č. 2153, budovy bez č. p., na
st. parc. č. 2152, – pozemky, st. parc. č. 204/1, st. parc. č. 2933, parc. č. 88/1, ost.plocha-zeleň, parc. č. 2718/1,
ost. plocha, parc. č. 2718/6, ost. plocha, parc. č. 2718/6 víceúčelové hřiště, st. parc. č. 2152, st. parc. č. 2153,
vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, movitý majetek v hodnotě 698 187,- 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. 1994 na dobu neurčitou
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5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
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 – budova č. p. 1380, na st. parc. č. 204/1, budova bez č. p., na st.
parc. č. 2933, budova č. p. 1448, na st. parc. č. 2927, budovy č. p. 1334, na st. parc. č. 2153, budovy bez č. p., na
st. parc. č. 2152, – pozemky, st. parc. č. 204/1, st. parc. č. 2933, parc. č. 88/1, ost.plocha-zeleň, parc. č. 2718/1,
ost. plocha, parc. č. 2718/6, ost. plocha, parc. č. 2718/6, víceúčelové hřiště, st. parc. č. 2152, st. parc. č. 2153,
st. parc. č. 2711, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, movitý majetek v hodnotě 698 187,- 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. 1994 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49559044
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách, poskytování služby sociální
péče-pečovatelské služby osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
mají sníženou soběstačnost nebo rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje sociální pomoc, pečovatelská služba
je poskytována jako terénní a ambulantní služba, poskytování služby sociální prevence-sociálně aktivizační
služby osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučení,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány jako ambulantní
služba, poskytování ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v ubytovně Venerik č. 1426,
provozování domů s pečovatelskou službou, poskytování ubytování návštěvám nájemců bytů v domech s pečovatelskou službou, praní prádla subjektům spadajícím do působnosti zřizovatele
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. 1335, na st. parc. č. 2132, budova č. p. 1393, na st.
parc. č. 2477, budova č. p. 1426, na st. parc. č. 2759, – pozemky, st. parc. č. 2132, st. parc. č. 2477, st. parc.
č. 2759, st. parc. č. 2760, parc. č. 3460/3, parc. č. 3459/1, trvalý travní porost, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou
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

MĚSTO MĚLNÍK
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 8. 2010
– Školní jídelna Mělník, Pražská 2817, příspěvková organizace
– Školní jídelna Mělník, Fügnerova 3524, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Mělník
zařazení do okresu: Mělník
b) nový název: Školní jídelna Mělník, příspěvková organizace
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sídlo: Pražská 2817, 276 01 Mělník
identiﬁkační číslo: 75033534
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
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,
– 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,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas 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: zajišťování závodního stravování pro
zaměstnance škol zřízených městem Mělník, zajišťování stravování pro cizí strávníky, hostinská činnost, specializovaný maloobchod, podnájem nebytových prostor
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO ORLOVÁ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Orlová
zařazení do okresu: Karviná
b) název: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace
sídlo: Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně
identiﬁkační číslo: 72076674
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování sociálních služeb podle 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 je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebo výpůjčka movitého
majetku, praní a žehlení prádla, reklamní činnost, fakultativní sociální služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou
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MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 1997
a) úplný název zřizovatele: město Praha – městská část Praha 1
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Středisko sociálních služeb, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 736/23, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 66000246
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 190/18, Pštrossova, pozemek, parc. č. 905,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1,
– budova č. p. 169/1, U Zlaté studně, pozemek, parc. č. 586/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Malá Strana,
Praha 1,
– budova č. p. 622/17, Týnská (mimo nebytové jednotky tělocvičny v suterénu), pozemek, parc. č. 827, zast.
plocha a nádvoří, budova č. p. 736/23, Dlouhá, (jednotky v budově, mimo suterén a přízemí), pozemek parc.
č. 746/1, zast. plocha, budova č. p. 784/2, Řásnovka (mimo 2 bytových jednotek), pozemek, parc. č. 867, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Staré Město, Praha 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:
– 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,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– dbát na respektování zákona o veřejných zakázkách nebo zákona o veřejné podpoře,
– bezúplatným převodem od zřizovatele s předchozím souhlasem zřizovatele,
– darem, s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou

MĚSTO TRUTNOV
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2010
– Dům kultury Trutnov,Trutnov, Národní 199
– Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Trutnov
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Trutnov
zařazení do okresu: Trutnov
b) název: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
identiﬁkační číslo: 72049537
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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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající 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. 12. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Trutnov
zařazení do okresu: Trutnov
b) název: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
identiﬁkační číslo: 72049537
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. 199, v části obce Střední Předměstí, ulice Národní,
obec Trutnov, na st. parc. č. 991, budova č. p. 57, v části obce Střední Předměstí, ulice Na Nivách, obec Trutnov,
na st. parc. č. 536, budova č. p. 20, v části obce Střední Předměstí, ulice Revoluční, obec Trutnov, na st. parc.
č. 1053, – pozemky, st. parc. č. 991, st. parc. č. 536, st. parc. č.1053, vše zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu v Trutnově pro katastrální území a obec Trutnov
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. 12. 2009 na dobu neurčitou

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
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
původní sídlo: W. Churchilla 1512/8A, 400 01 Ústí nad Labem
nové sídlo: Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 75150131
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 – objekt č. p. 643, na parc. č. 221/2, – pozemky, parc. č. 221/1, ost.
plocha, parc. č. 221/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 311/4, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bukov, obec Ústí nad
Labem,
– stavba bez čp., na parc. č. 632/2, objekt č. p. 127, na parc. č. 633, – pozemky, parc. č. 632/1, ost. plocha, parc.
č. 632/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 633, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vaňov, obec Ústí nad Labem,
movitý majetek v hodnotě 6 090 095,- 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:
– darem nabývání zásob a movitého majetku do 40 000,- Kč se souhlasem zřizovatele,
– darem nabývání movitého majetku nad 40 000,- Kč s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad 5 000,- Kč jen s předchozím souhlasem zřizovatele
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nemovitostí a nebytových prostor, reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení,
vydavatelské činnosti, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce, pronájem a půjčování věcí movitých,
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 10. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 6. 2010
název: Mateřská škola-odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Veselí nad Moravou, Hutník
1456, s místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Na Hrázi 204, příspěvková organizace, sídlo: Hutník 1456, 698 01 Veselí nad Moravou, identiﬁkační číslo: 48846856
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Veselí nad Moravou
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, příspěvková organizace
sídlo: Hutník 1456, 698 01 Veselí nad Moravou
identiﬁkační číslo: 48846856
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání, součástí ZŠ je školní družina, školní jídelna, školní jídelnavýdejna na odloučeném pracovišti ZŠ, školní klub, poskytování závodního stravování pro zaměstnance
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. 1456, na st. parc. č. 1561, budova družiny č. p. 1486,
na st. parc. č. 1993/1, – pozemky, st. parc. č. 1561, zast. plocha, st. parc. č. 1993/1, zast. plocha, oplocení zadní
trakt, oplocení, dešťová kanalizace, vše v obci Veselí nad Moravou a v k. ú. Veselí-Předměstí
– odloučené pracoviště, budova č. p. 150, Ostrožská, na parc. č. 1, – pozemek, parc. č. 1, zast.plocha, parc.
č. 2, ost.plocha, hřiště, zpevněné plochy a oplocení, vše v obci Veselí nad Moravou a v k. ú. Milokošť
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 bytových a nevyužitých nebytových prostor, provozování jiných stravovacích služeb
za předpokladu volné kapacity, a to časově nebo prostorově oddělené od školního stravování, ostatní doplňková
činnost vhodná k provozování ve svěřených prostorách, pořádání vzdělávacích kursů pro veřejnost, hostinská
činnost, 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Veselí nad Moravou
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Mateřská škola Veselí nad Moravou, náměstí 24. dubna 934, odloučené pracoviště, příspěvková
organizace
sídlo: náměstí 24. dubna 934, 698 01 Veselí nad Moravou
identiﬁkační číslo: 70872376
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné výchovné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna,
školní jídelna-výdejna, odloučené pracoviště MŠ Veselí nad Moravou, Na Hrázi 204 – místo poskytovaného
vzdělávání nebo školských služeb
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 – pozemek, parc. č. 666/465, ost. plocha, vše v obci Veselí nad Moravou a v k. ú. Veselí-Předměstí,
– odloučené pracoviště MŠ, Na Hrázi 204, pozemek, parc. č. 539/2, zast. plocha-dvůr, v obci Veselí nad Moravou a v k. ú. Milokošť
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nevyužitých nebytových prostor, provozování jiných stravovacích služeb za předpokladu volné kapacity, a to časově nebo prostorově oddělené od školního stravování, ostatní doplňková činnost
vhodná k provozování ve svěřených prostorách, 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 ZLÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 24. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace
sídlo: Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín-Štípa
identiﬁkační číslo: 71007008
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: příspěvková organizace nemá žádný svěřený nemovitý majetek předaný jí zřizovatelem k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 13. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace
sídlo: Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71007695
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. 3778/2, na st. parc. č. 4594, stavby (nezapsané v katastru nemovitostí) – parc. č. 281/2, chodník, parc. č. 281/2, školní zahrada-rekonstrukce, parc. č. 281/2, školní
zahrada-rekonstrukce, st. parc. č. 4594, oplocení školní družiny, parc. č. 281/2, oplocení školní družiny, vše na
LV 10001, v k. ú. Zlín
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 ŽAMBERK
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Žamberk
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Městská knihovna Žamberk, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 743, 564 01 Žamberk
identiﬁkační číslo: 72068256
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: veřejné knihovnické a informační služby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Žamberk
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Městské muzeum Žamberk, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 472, 564 01 Žamberk
identiﬁkační číslo: 72068264
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vytváření, správa a uchování sbírek muzejní
povahy, průvodcovská činnost v muzeu, pořádání výstav
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Žamberk
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 39, 564 01 Žamberk
identiﬁkační číslo: 72068272
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: provozování kulturního zařízení, pořádání
ﬁlmových a divadelních představení, pořádání koncertů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTYS NETVOŘICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Netvořice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Základní škola Netvořice, příspěvková organizace
sídlo: Školní 171, 257 44 Netvořice
identiﬁkační číslo: 70996865
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku, kdy pořizovací cena nepřesáhne 40 000,- Kč, není třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– přesáhne-li pořizovací cena movitého majetku 40 000,- Kč, je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele,
a to vždy pro každý jeden právní úkon,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: městys Netvořice
zařazení do okresu: Benešov
b) název: Mateřská škola Netvořice, příspěvková organizace
sídlo: Školní 191, 257 44 Netvořice
identiﬁkační číslo: 70996857
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– k nabytí movitého majetku, kdy pořizovací cena nepřesáhne 40 000,- Kč, není třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– přesáhne-li pořizovací cena movitého majetku 40 000,- Kč, je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele,
a to vždy pro každý jeden právní úkon,
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hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

MĚSTYS PECKA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2008
název: Koupaliště a Kemp Pecka, příspěvková organizace, sídlo: 507 82 Pecka 60, identiﬁkační číslo: 71200860

OBEC HEŘMANIČKY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 3. 6. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Heřmaničky
zařazení do okresu: Benešov u Prahy
b) název: Mateřská škola Heřmaničky, příspěvková organizace
sídlo: Čišťovice 18, 257 89 Heřmaničky
identiﬁkační číslo: 70995222
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: ředitelka
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: bez změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC ŠARDICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 15. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Šardice
zařazení do okresu: Hodonín
b) název: Obecní les Šardice, příspěvková organizace
sídlo: 696 13 Šardice 601
identiﬁkační číslo: 72075937
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hospodaření v lesích v majetku obce Šardice,
údržba lesa, lesních pozemků a dalších nemovitostí přenechaných organizaci ke správě, výkon ochrany lesa vyplývající z lesního zákona, komplexní pěstební činnost, těžební činnost, nákup a prodej dřevní hmoty, těžební práce
mimo pozemky určené k plnění funkce lesa, výroba a prodej produktů drobné lesní výroby
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
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 na základě zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku pro svého zřizovatele je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
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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,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– zabezpečovat veškerou činnost v lese v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem a činnost vyplývající pro jednotlivé roky z projektů pro pěstební a těžební činnost zpracované odborným lesním hospodářem
a schváleným zřizovatelem,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– 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: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 15. 7. 2010 na dobu neurčitou

OBEC VELICHOVKY
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 13. 9. 2010
název: Základní škola, Velichovky, okres Náchod, příspěvková organizace
sídlo: Jaroměřská 73, 552 11 Velichovky
identiﬁkační číslo: 75016796

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

