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Částka 16

KRAJ JIHOČESKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168, příspěvková organizace
sídlo: Na Planýrce 168, 373 82 Boršov nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 60076127
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2, příspěvková organizace
sídlo: Holečkova 2, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60077611
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4, příspěvková organizace
sídlo: U Hvízdala 4, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60077646
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, příspěvková organizace
sídlo: U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60077638
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23, příspěvková organizace
sídlo: Fráni Šrámka 23, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076135
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, příspěvková organizace
sídlo: Česká 64, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075775
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, příspěvková organizace
sídlo: Jírovcova 8, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076101
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995, příspěvková organizace
sídlo: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny
identiﬁkační číslo: 62534408
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 60076062
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí
12, příspěvková organizace
sídlo: Senovážné náměstí 12, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60077590
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 537, příspěvková organizace
sídlo: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 00513156
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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12. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, příspěvková organizace
sídlo: Husova 9, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 00510874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola obchodu služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A, příspěvková organizace
sídlo: Kněžskodvorská 33/A, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075953
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 59, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 00582336
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1, příspěvková organizace
sídlo: 375 01 Hněvkovice 1
identiﬁkační číslo: 00073130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22, příspěvková organizace
sídlo: Kanovnická 22, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075902
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, příspěvková organizace
sídlo: Husova 1, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 59, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 75050072
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, příspěvková organizace
sídlo: Zachariášova 5, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60077689
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342, příspěvková organizace
sídlo: Sakařova 342, 375 01 Týn nad Vltavou
identiﬁkační číslo: 60075945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3, příspěvková
organizace
sídlo: Štítného 3, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075856
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice, Emmy Destinové 46, příspěvková organizace
sídlo: Emmy Destinové 46, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, příspěvková organizace
sídlo: Nemanická 7, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 75050102
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709, příspěvková organizace
sídlo: Školní 709, 374 01 Trhové Sviny
identiﬁkační číslo: 00582298
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, příspěvková organizace
sídlo: Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3, příspěvková organizace
sídlo: Skuherského 3, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 00582158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, příspěvková organizace
sídlo: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov
identiﬁkační číslo: 75050111
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2, příspěvková organizace
sídlo: Resslova 2, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076089
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 13, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60075970
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
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b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3,
příspěvková organizace
sídlo: Husova 3, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 00582239
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43, příspěvková organizace
sídlo: Otakarova 43, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 60076551
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1, příspěvková organizace
sídlo: Piaristické nám. 1, 370 01 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 00581569
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny
identiﬁkační číslo: 60076534
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228, příspěvková
organizace
sídlo: Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny
identiﬁkační číslo: 60076518
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40, příspěvková
organizace
sídlo: Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá
identiﬁkační číslo: 60084413
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67, příspěvková organizace
sídlo: Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 00665711
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Kaplice, Omlenická 436, příspěvková organizace
sídlo: Omlenická 436, 382 41 Kaplice
identiﬁkační číslo: 45010692
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, příspěvková organizace
sídlo: Chvalšinská 112, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 00583839
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, příspěvková organizace
sídlo: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
identiﬁkační číslo: 00583855
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, příspěvková organizace
sídlo: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
identiﬁkační číslo: 75050081
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Kaplice, Omlenická 436, příspěvková organizace
sídlo: Omlenická 436, 382 41 Kaplice
identiﬁkační číslo: 45010692
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109, příspěvková organizace
sídlo: Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 60084286
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342,
příspěvková organizace
sídlo: Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 60821221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 162, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 60084375
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2, příspěvková organizace
sídlo: Linecká 2, 382 41 Kaplice
identiﬁkační číslo: 60084294
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527, příspěvková organizace
sídlo: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
identiﬁkační číslo: 60084359
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151, příspěvková organizace
sídlo: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov
identiﬁkační číslo: 60084324
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola praktická, Loučovice 51, příspěvková organizace
sídlo: 382 76 Loučovice 51
identiﬁkační číslo: 70520216
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, příspěvková organizace
sídlo: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 42409152
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, příspěvková organizace
sídlo: Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 60816767
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Němcové 213, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 60816929
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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52. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, příspěvková organizace
sídlo: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 60816945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, příspěvková organizace
sídlo: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 13503308
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola, České Velenice, Revoluční 220, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 220, 378 10 České Velenice
identiﬁkační číslo: 14450917
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156, příspěvková organizace
sídlo: Husova 156, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 60816759
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Obchodní akademie, Třeboň, Táboritská 688, příspěvková organizace
sídlo: Táboritská 688, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 60816881
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Dačice, Neulingerova 108, příspěvková organizace
sídlo: Neulingerova 108, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 70946965
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, příspěvková organizace
sídlo: Jáchymova 478, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 60816899
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941, příspěvková organizace
sídlo: Táboritská 941, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 00510912
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, příspěvková organizace
sídlo: nám. Republiky 86, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 00073172
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567, příspěvková organizace
sídlo: Vrchlického 567, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 00073181
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, příspěvková organizace
sídlo: Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 00666718
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

Částka 16

Ústřední věstník

stránka 603

63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II., příspěvková organizace
sídlo: Janderova 165/II., 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 60816821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II, příspěvková organizace
sídlo: Antonínská 93/II, 380 01 Dačice
identiﬁkační číslo: 60816830
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24, příspěvková organizace
sídlo: Hradební 24, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 60816902
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II,
příspěvková organizace
sídlo: Jarošovská 1125/II, 377 01 Jindřichův Hradec
identiﬁkační číslo: 60816848
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 3, 379 01 Třeboň
identiﬁkační číslo: 70946981
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319, příspěvková
organizace
sídlo: Školní 319, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 60650737
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 652, 388 01 Blatná
identiﬁkační číslo: 47254891
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, příspěvková organizace
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sídlo: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 60650834
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: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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

71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, příspěvková organizace
sídlo: Máchova 174, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 60650443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430, příspěvková organizace
sídlo: Plánkova 430, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 63289920
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
73. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 135, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 60650478
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, příspěvková organizace
sídlo: V Jezárkách 745, 388 01 Blatná
identiﬁkační číslo: 60650486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
75. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, příspěvková organizace
sídlo: U Sladovny 671, 388 01 Blatná
identiﬁkační číslo: 00668079
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
76. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, příspěvková organizace
sídlo: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 16820002
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
77. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší
480, příspěvková organizace
sídlo: Zátiší 480, 389 01 Vodňany
identiﬁkační číslo: 60650770
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
78. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Školní jídelna, Volyně, Školní 716, příspěvková organizace
sídlo: Školní 716, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 67151612
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
79. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291, příspěvková organizace
sídlo: Želivského 291, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 60650435
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
80. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, příspěvková organi
zace
sídlo: Resslova 440, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 60650494
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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81. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4, příspěvková organizace
sídlo: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
identiﬁkační číslo: 70834792
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
82. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263, příspěvková organizace
sídlo: Kochana z Prachové 263, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 60650745
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
83. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Vodňany, náměstí Svobody 14, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Svobody 14, 389 01 Vodňany
identiﬁkační číslo: 70835560
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
84. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 64, 387 01 Volyně
identiﬁkační číslo: 70836001
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
85. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Blatná, Holečkova 1060, příspěvková organizace
sídlo: Holečkova 1060, 388 01 Blatná
identiﬁkační číslo: 70834814
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
86. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104, příspěvková organizace
sídlo: 5. května 104, 389 01 Vodňany
identiﬁkační číslo: 70520208
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
87. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina,
Školní klub a Přípravný stupeň základní školy speciální, Písek, Šobrova 111, příspěvková organizace
sídlo: Šobrova 111, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869097
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
88. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí 42, příspěvková organizace
sídlo: 398 35 Zvíkovské Podhradí 42
identiﬁkační číslo: 60869071
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
89. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664, příspěvková organizace
sídlo: Budějovická 1664, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869798
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
90. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Písek, Śvantlova 2394, příspěvková organizace
sídlo: Švantlova 2394, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869941
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
91. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 183, 399 01 Milevsko
identiﬁkační číslo: 60869046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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92. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Písek, Komenského 89, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 89, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869020
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
93. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, příspěvková organizace
sídlo: Čs. armády 777, 399 01 Milevsko
identiﬁkační číslo: 14450402
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
94. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111,
příspěvková organizace
sídlo: Karlova 111, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869089
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
95. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 86, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 00511382
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
96. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, příspěvková organizace
sídlo: Karla Čapka 402, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869038
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
97. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420, příspěvková organizace
sídlo: Národní svobody 420, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 00512281
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
98. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 200, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869054
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
99. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
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b) název: Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
identiﬁkační číslo: 00072648
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
100. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, příspěvková organizace
sídlo: Lesnická 55, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869861
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
101. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131, příspěvková organizace
sídlo: Šrámkova 131, 397 01 Písek
identiﬁkační číslo: 60869950
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
102. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217, příspěvková organizace
sídlo: Libušina 1217, 399 01 Milevsko
identiﬁkační číslo: 60869968
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
103. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17, příspěvková organizace
sídlo: 348 26 Žíchovec 17
identiﬁkační číslo: 63284383
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
104. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, příspěvková organizace
sídlo: Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 75044498
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
105. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, příspěvková organizace
sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 60096136
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
106. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 69, 385 01 Vimperk
identiﬁkační číslo: 00072982
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
107. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387, příspěvková organizace
sídlo: Zlatá stezka 387, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70841098
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
108. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborné učiliště, Netolíce, Václavská 92, příspěvková organizace
sídlo: Václavská 92, 384 11 Netolice
identiﬁkační číslo: 67154956
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
109. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola, Vimperk, Nerudova 267, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 267, 385 01 Vimperk
identiﬁkační číslo: 00477419
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
110. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
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b) název: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249, příspěvková organizace
sídlo: Zahradní 249, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00072818
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
111. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110, příspěvková organizace
sídlo: Husova 110, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70841101
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
112. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Vimperk, Smetanova 405, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 405, 385 01 Vimperk
identiﬁkační číslo: 70841080
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
113. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola praktická, Vimperk, 1. máje 127, příspěvková organizace
sídlo: 1. máje 127, 385 01 Vimperk
identiﬁkační číslo: 70841071
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
114. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1, příspěvková organizace
sídlo: 391 20 Radenín 1
identiﬁkační číslo: 70535779
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
115. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, příspěvková organizace
sídlo: Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061847
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
116. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Dům dětí a mládeže, Soběslav, Na Pršině 27, příspěvková organizace
sídlo: Na Pršině 27, 392 01 Soběslav
identiﬁkační číslo: 60064773
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
117. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí Františka Křižíka 860, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061812
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
118. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, příspěvková organizace
sídlo: Dr. Edvarda Beneše 449/II, 392 01 Soběslav
identiﬁkační číslo: 60064765
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
119. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615, příspěvková
organizace
sídlo: Jiráskova 1615, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60064790
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
120. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405, příspěvková
organizace
sídlo: Wilsonova 405, 392 01 Soběslav
identiﬁkační číslo: 00376221
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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121. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160, příspěvková organizace
sídlo: 391 61 Opařany 160
identiﬁkační číslo: 70842621
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
122. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická
421, příspěvková organizace
sídlo: Budějovická 421, 391 01 Sezimovo Ústí
identiﬁkační číslo: 12907731
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
123. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474, příspěvková organizace
sídlo: Bydlinského 2474, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 75050099
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
124. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, příspěvková organizace
sídlo: Bydlinského 2474, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 00476919
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:

stránka 620

Ústřední věstník

Částka 16

mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
125. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské
sídliště 600/1, příspěvková organizace
sídlo: Blatské sídliště 600/1, 391 81 Veselí nad Lužnicí
identiﬁkační číslo: 60061855
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
126. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II, příspěvková organizace
sídlo: Jiráskova 66/II, 392 01 Soběslav
identiﬁkační číslo: 14504057
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
127. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, příspěvková organizace
sídlo: Písecká 203, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 60061880
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
128. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, příspěvková organizace
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sídlo: Komenského 1670, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061863
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: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
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

129. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912, příspěvková organizace
sídlo: Mostecká 1912, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 00667391
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
130. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60064781
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
131. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62, příspěvková organizace
sídlo: Martínka Húsky 62, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 70840628
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
132. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, příspěvková organizace
sídlo: Klášterní 39, 391 65 Bechyně
identiﬁkační číslo: 70848335
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
133. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 648, 391 01 Sezimovo Ústí
identiﬁkační číslo: 70520232
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
134. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 56, 392 01 Soběslav
identiﬁkační číslo: 70842531
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
135. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 22, 391 81 Veselí nad Lužnicí
identiﬁkační číslo: 70840636
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
136. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název: Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925, příspěvková organizace
sídlo: třída Čs. armády 925, 390 01 Tábor
identiﬁkační číslo: 60061821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: k nabytí movitého majetku darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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