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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace
nový název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 00575933
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 00575933
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 837/2, budova č. p. 1107, na parc.
č. 829, budova č. p. 1108, na parc. č. 836, vše v k. ú. Poruba, budova č. p. 1986, na parc. č. 3751/76, v k. ú.
Poruba-sever, budova č. p. 611, na st. parc. č. 565, v k. ú. Přívoz,
– pozemky, parc. č. 829, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 836, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba, st. parc.
č. 565, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 632, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2981, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 452/2, ost. plocha, parc. č. 452/5, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz,
– ostatní, hřiště, parc. č. 452/5, čistička odpadních vod, parc. č. 452/2, běžecká dráha, parc. č. 512/3, vše v k.
ú. Přívoz, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku, obchodní činnost včetně zprostředkování, provádění rekvaliﬁkačních kursů,
vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, návrhářská, designérská, aranžérská činnost
a modeling, knihařské práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
původní název: Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
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sídlo: Butovická 376, 742 13 Studénka
identiﬁkační číslo: 62330349
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
sídlo: Butovická 376, 742 13 Studénka
identiﬁkační číslo: 62330349
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 110, na parc. č. 96, pozemek – parc. č. 96, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Fulnek, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 18, na parc. č. 36, budova č. p. 1448, na parc. č. 172/1,
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budova č. p. 1864, na parc. č. 173, přístavba školy, č.parc. 2263/1, 2262, 2293, budova č. p. 998, na parc. č. 2614,
budova bez čp./če., na parc. č. 2615, budova bez čp./če., na parc. č. 2616, budova bez čp./če., na parc. č. 2617,
budova bez čp./če., na parc. č. 2618, budova bez čp./če., na parc. č. 2619, budova bez čp./če., na parc. č. 2620,
budova bez čp./če., na parc. č. 2621, budova bez čp./če., na parc. č. 2622, budova bez čp./če., na parc. č. 2623/2,
budova bez čp./če., na parc. č. 2623/3, budova bez čp./če., na parc. č. 2623/4, budova bez čp./če., na parc.
č. 2623/5, budova bez čp./če., na parc. č. 2654/2, – pozemky, parc. č. 36, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 37, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2263/1, ost. plocha, parc. č. 2263/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 172/1, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 173, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2614, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2615, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2616, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2617, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2618, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2619, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2620, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2621, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2622, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/2, zast. plocha, parc. č. 2623/3, zast. plocha, parc.
č. 2623/4, zast. plocha, parc. č. 2623/5, zast. plocha, parc. č. 2623/1, ost. plocha, parc. č. 2636/6, ost. plocha,
parc. č. 2654/2, ost. plocha,
– ostatní, parc. č. 2623/1, sklad stolař. výroba, venkovní vodovod, venkovní vodovod, komunikace-garáže,
komunikace, kanalizace, topenářský kanál, oplocení hřiště, studna skružová, STL plynová přípojka, sklad
řeziva, skládka stavební suti, oplocení skladu řeziva, vše v k. ú. Bruntál-město,
– přístavba školy (tělocvična, domov mládeže, jídelna) na částech pozemků, a to ve vlastnictví kraje (p.p.č.
2263/1) a města Bruntál (p.p.č. 2262, 2293), dosud nezapsané stavby v KN, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
ubytovací služby, hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazem obcí, pronájem majetku, obchodní činnost včetně
zprostředkování, silniční motorová doprava osobní a nákladní, opravy silničních vozidel, zámečnictví, truhlářství, kovářství, podkovářství, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
původní sídlo: K. H. Borovského 2315, 733 01 Karviná-Mizerov
nové sídlo: Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 00844985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2315, Mizerov, na parc. č. 1157/1, pozemky – parc.
č. 1157/1, zast. plocha, parc. č. 1157/2, ost. plocha, parc. č. 1157/6, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 00844985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazem obcí, reklamní činnost a marketing, kopírovací práce, obchodní
činnost včetně zprostředkování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
původní sídlo: Sokolovská 34, 795 01 Rýmařov
nové sídlo: Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
identiﬁkační číslo: 00601331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez čp./če, na parc. č. 3526, budova č. p. 466, na parc. č.
574, pozemky – parc. č. 506/2, ost. plocha, parc. č. 571/1, zahrada, parc. č. 571/5, zahrada, parc. č. 574, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 575/1, zahrada, parc. č. 575/3, zahrada, parc. č. 3526, zast. plocha a nádvoří,
– stavby nezapsané v KN, přístavba, oplocení na parc. č. 574, vše v k. ú. Rýmařov, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
identiﬁkační číslo: 00601331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, mimoškolní výchova – výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kursy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv.
Michala 17, příspěvková organizace
původní sídlo: nám. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem
nové sídlo: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: 0085261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 17, na parc. č. 12, budova č. p. 16, na parc. č. 13, pozemky – parc. č. 12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 13, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vrbno pod Pradědem,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv.
Michala 17, příspěvková organizace
sídlo: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: 0085261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1052, na st. parc. č. 2121, budova bez č. p., na st.
parc. č. 2264, vše v k. ú. Přívoz, budova č. p. 720, na st. parc. č. 679, v k. ú. Mariánské Hory,
– pozemky, st. parc. č. 2121, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2264, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 15/7, ost.
plocha, parc. č. 919/4, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz, st. parc. č. 679, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 146/11,
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ost. plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1750, na parc. č. 375/1, budova bez č. p., na parc.
č. 375/3, budova č. p. 1291, na parc. č. 381/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, budova č. p. 1546, na parc.
č. 1083/2, v k. ú. Poruba,
– pozemky, parc. č. 375/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 375/2, ost. plocha, parc. č. 375/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 381/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 381/2, ost. plocha, parc. č. 381/3, ost. plocha, parc.
č. 382/2, ost. plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, parc. č. 1083/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1083/5,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13. 12. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 65, na parc. č. 94, budova č. p. 66, na parc. č. 95,
budova č. p. 1264, na parc. č. 3340, vše v k. ú. Frýdek, budova č. p. 37 Hukvaldy, na st. parc. č. 61, budova
bez č. p., na st. parc. č. 59, budova bez č. p., na st. parc. č. 60, budova bez č. p., na st. parc. č. 62, vše v k. ú.
Sklenov,
– pozemky, parc. č. 93, ost. plocha, parc. č. 94, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 95, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3338/1, ost. plocha, parc. č. 3339, ost. plocha, parc. č. 3340, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, st.
parc. č. 59, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 60, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 61, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 62, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 318/7, ost. plocha, parc. č. 320, ost. plocha, parc. č. 321,
ost. plocha, parc. č. 322, ost. plocha, – ostatní, inženýrské sítě, čistička odpadních vod, vše v k. ú. Sklenov,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
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16. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1 Bruntál, na parc. č. 1, budova č. p. 3 Bruntál, na
parc. č. 13, budova č. p. 4 Bruntál, na parc. č. 14, budova bez č. p./če, na parc. č. 2, budova bez č. p./če, na parc.
č. 3, budova bez č. p./če, na parc. č. 4, budova bez č. p./če, na parc. č. 5/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 9/2,
parc. č. 10, dílny, parc. č. 11, dílny, trafostanice, zámečnická dílna, parc. č. 12, dílny, vše v k. ú. Bruntál-město,
budova čp. 58, na st. parc. č. 56, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 57, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 60,
budova bez č. p./če, na parc. č. 61, vše v k. ú. Sovinec, budova č. p. 146 Karlovice, na st. parc. č. 154, budova
bez č. p./če, na st. parc. č. 151, vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku,
– pozemky, parc. č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5/1, ost. plocha, parc. č. 5/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 6, ost. plocha, parc. č. 7, ost. plocha, parc. č. 8, ost. plocha, parc. č. 9/1, zahrada, parc. č. 9/2, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 11, zahrada, parc. č. 13, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 14, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál-město, st. parc. č. 25, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 56,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 57, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 60, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 61, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 58, zahrada, parc. č. 59, ost. plocha, parc. č. 60/1, zahrada, parc.
č. 60/2, zahrada, parc. č. 61, ost. plocha, parc. č. 63, ost. plocha, parc. č. 64, ost. plocha, parc. č. 67, ost.
plocha, parc. č. 68, zahrada, parc. č. 69, ost. plocha, parc. č. 70, zahrada, parc. č. 621, ost. plocha, vše
v k. ú. Sovinec, st. parc. č. 151, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 154, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 946,
zahrada, vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 10 Fryštát, na parc. č. 110/2, 111, v k. ú. Karvináměsto, budova č. p. 1227, na parc. č. 574/89, v k. ú. Horní Suchá, budova č. p. 89 Petřvald, na parc. č. 7, v k. ú.
Petřvald u Karviné, budova č. p. 3, na parc. č. 4, budova bez č. p./če, na parc. č. 3/2, budova č. p. 114, na parc.
č. 201, budova bez č. p./če, na parc. č. 202/1, budova č. p. 115, na parc. č. 203, vše v k. ú. Český Těšín, budova
čp. 1322 Podlesí, na parc. č. 3007, budova č. p. 220 Životice, na parc. č. 2535/2, vše v k. ú. Bludovice, budova
bez č. p./če, na parc. č. 236/14, budova bez č. p./če, na parc. č. 236/36, budova bez č. p./če, na parc. č. 236/37,
vše v k. ú. Podobora, budova bez č. p./če, na parc. č. 2205/6, budova bez č. p./če, na parc. č. 2205/7, vše v k. ú.
Louky nad Olší,
– pozemky, parc. č. 110/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 111, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Karvináměsto, parc. č. 574/87, ost. plocha, parc. č. 574/88, ost. plocha, parc. č. 574/89, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 574/90, ost. plocha, vše v k. ú. Horní Suchá, parc. č. 7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 8, zahrada, parc.
č. 9, zahrada, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, parc. č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 201, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 202/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 202/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 203, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 204, ost. plocha, vše v k. ú. Český Těšín, parc. č. 2535/1, ost. plocha, parc.
č. 2535/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2537, ost. plocha, parc. č. 3007, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3008, ost. plocha, vše v k. ú. Bludovice, parc. č. 236/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 236/15, ost. plocha, parc. č. 236/16, ost. plocha, parc. č. 236/19, ost. plocha, parc. č. 236/20, ost. plocha, parc. č. 236/21,
ost. plocha, parc. č. 236/22, ost. plocha, parc. č. 236/23, ost. plocha, parc. č. 236/24, ost. plocha, parc.
č. 236/25, ost. plocha, parc. č. 236/36, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 236/37, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Podobora, parc. č. 582/6, orná půda, parc. č. 591, ost. plocha, parc. č. 2205/4, ost. plocha, parc.
č. 2205/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2205/7, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší,
– u budovy č. p. 115 na pozemku parc. č. 203 a u pozemků parc. č. 203 a 204, vše v k. ú. Český Těšín podílové
spoluvlastnictví s fyzickými osobami – podíl 1222/2028 pro kraj, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 80, na parc. č. 84, budova č. p. 288, na parc. č. 701,
budova bez č. p./če, na parc. č. 85, budova bez č. p./če, na parc. č. 700, vše v k. ú. Fulnek, budova č. p. 220, na
st. parc. č. 227, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, budova č. p. 108, na parc. č. 469, v k. ú. Hodslavice, budova
č. p. 283 Nový Jičín, na st. parc. č. 313, budova č. p. 488 Nový Jičín, na st. parc. č. 26, vše v k. ú. Nový JičínHorní Předměstí, budova č. p. 51 Nový Jičín, na st. parc. č. 37, v k. ú. Nový Jičín-město, budova č. p. 83, na
parc. č. 28, budova bez č. p./če, na parc. č. 1709, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína, budova č. p. 456, na parc.
č. 987, v k. ú. Štramberk, budova č. p. 219 Žilina, na parc. č. 671/1, v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
– pozemky, parc. č. 84, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 85, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 700, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 701, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 706, ost. plocha, parc. č. 736/2, ost. plocha, vše
v k. ú. Fulnek, st. parc. č. 277, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, parc. č. 469, zast.
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodslavice, st. parc. č. 26, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 313, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 131/1, ost. plocha, parc. č. 193, zahrada, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, st. parc.
č. 37, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 147, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1/1, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-město, parc. č. 24, ost. plocha, parc. č. 25, ost. plocha, parc. č. 26, zahrada, parc. č. 27, zahrada,
parc. č. 28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 29, zahrada, parc. č. 1709, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1710,
zahrada, parc. č. 1711, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1712, zahrada, parc. č. 1713, trvalý travní porost, vše
v k. ú. Šenov u Nového Jičína, parc. č. 621, zahrada, parc. č. 987, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Štramberk, parc. č. 671/1, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Žilina u Nového Jičína, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1326, na parc. č. 1685/4, garáž bez č. p./če, na parc.
č. 1685/25, budova bez č. p./če, na parc. č. 1685/26, – pozemky, parc. č. 1685/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
1685/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1685/25, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1685/26, zast. plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Český Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vyjímá se bod 6 – silniční motorová doprava nákladní
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 4, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 309, na parc. č. 348, pozemky – st. parc. č. 348, zast.
plocha a nádvoří, – ostatní, plot, šachta, vrata, plot, plynová přípojka, přípojka voda el., schodiště, kanalizace,
vše v k. ú. Muglinov, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 4, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
sídlo: Hlučínská 7, 725 29 Ostrava-Petřkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
sídlo: Hlučínská 7, 725 29 Ostrava-Petřkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Keltičkova 4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 137, na parc. č. 3, v k. ú. Slezská Ostrava, budova
č. p. 501, na parc. č. 1320, v k. ú. Radvanice,
– pozemky, parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Slezská Ostrava, parc. č. 1320, zast. plocha a nádvoří,
v k. ú. Radvanice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace
sídlo: Keltičkova 4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
sídlo: J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 4413, na parc. č. 4408/75, budova č. p. 4490, na parc.
č. 4408/134, – pozemky, parc. č. 4408/75, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
sídlo: J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace
sídlo: Hudební 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 596, na st. parc. č. 551, – pozemek, st. parc. č. 551,
zast. plocha a nádvoří, technické zhodnocení je u budovy č. p. 962, na par.č. 942 (ul. Ludmilina), která je ve
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace
sídlo: Hudební 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 507, na parc. č. 248/34, – pozemek, parc. č. 248/34,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

Částka 17

Ústřední věstník

stránka 643

– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace
sídlo: 1. května 330, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
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– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková organizace
sídlo: 1. května 330, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1179, na parc. č. 615, – pozemek, parc. č. 615, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 796, na st. parc. č. 795, – pozemek, st. parc. č. 795,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace
sídlo: Sologubova 9/A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 3039, na st. parc. č. 2855/2, – pozemky, st. parc. č.
2855/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 654/126, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace

Částka 17

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ústřední věstník

stránka 647

sídlo: Sologubova 9/A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
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: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou

41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 493, na parc. č. 381, – pozemky, parc. č. 381, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 382, zast. plocha a nádvoří, (stavba na LV 1919), parc. č. 383, ost. plocha, vše v k. ú.
Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1429, na st. parc. č. 1322, budova bez č. p./če, na
st. parc. č. 1321, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2016, – pozemky, st. parc. č. 1322, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č. 1321, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2016, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 434/18, ost. plocha,
parc. č. 434/32, ost. plocha, – ostatní, parc. č. 434/18, běžecká dráha a víceúčelové hřiště, vše v k. ú. Hrabůvka,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: obchodní činnost včetně zprostředkování, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů
a odborného školení včetně zprostředkování, kopírovací práce, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1542, na parc. č. 947, budova č. p. 1543, na parc.
č. 954, – pozemky, parc. č. 947, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 948, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 952, ost.
plocha, parc. č. 954, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, topný kanál, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1691, na parc. č. 3462, – pozemky, parc. č. 3462,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3463, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, hostinská činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
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sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2632, na st. parc. č. 2894, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 2893/1, – pozemky, st. parc. č. 2893/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2894, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 783/31, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou

50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1332, na parc. č. 5974/1, 5974/2, 5974/4, – pozemky,
parc. č. 5974/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5974/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1775, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1788, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1790, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1793/2, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 5974/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1776, ost. plocha, parc. č. 1777/1, ost. plocha, parc.
č. 1777/5, ost. plocha, parc. č. 1789/1, ost. plocha, parc. č. 1789/2, ost. plocha, parc. č. 1791, ost. plocha, parc.
č. 1792, ost. plocha, parc. č. 1793/1, ost. plocha, parc. č. 1955/1, ost. plocha, parc. č. 1955/2, ost. plocha, parc.
č. 1955/3, ost. plocha, parc. č. 1955/4, ost. plocha, parc. č. 1955/5, ost. plocha, parc. č. 1778, ost. plocha, parc.
č. 1937, ost. plocha, parc. č. 1935, ost. plocha, vše v k. ú. Slezská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny

Částka 17

Ústřední věstník

stránka 653

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2565, na parc. č. 653/1, – pozemky, parc. č. 651/2,
ost. plocha, parc. č. 653/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 651/4, ost. plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2627, na st. parc. č. 5073, budova č. p. 2631, na st.
parc. č. 2895, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2892, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2893/2, – pozemky,
st. parc. č. 2892, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2893/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2895, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 5073, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 783/16, ost. plocha, parc. č. 783/29, ost. plocha,
parc. č. 783/32, ost. plocha, parc. č. 783/33, ost. plocha, parc. č. 783/39, ost. plocha, parc. č. 783/40, ost. plocha, parc. č. 783/41, ost. plocha, – ostatní, umělecká graﬁka, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, ubytovací služby, hostinská činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 958, na parc. č. 1310/1, – pozemek, parc. č. 1310/1,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če, na parc. č. 586/1, budova č. p. 1490, na parc.
č. 586/2, budova č. p. 2689, na parc. č. 1041/3, – pozemky, parc. č. 586/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 586/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 586/3, ost. plocha, parc. č. 1041/3, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, parkoviště,
vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení
včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, obchodní činnost včetně zprostředkování, poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti, webové portály, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 959, na parc. č. 1916/1, budova č. p. 1281, na parc.
č. 592, – pozemky, parc. č. 592, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1916/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, příprava a vypracování technických návrhů, graﬁcké a kresličské práce, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 669, na parc. č. 282, budova bez č. p./če, na parc.
č. 284, – pozemky, parc. č. 282, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 283, ost. plocha, parc. č. 284, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 285, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1119, na parc. č. 1512, – pozemky, parc. č. 1512,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1513, ost. plocha, – ostatní, oplocení, komunikace, kanalizace venkovní, rozvod
venk. teplov., přípojka plynovod, buňka mobilní okál, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, ubytovací služby, pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1140, na st. parc. č. 1444, v k. ú. Mariánské
Hory, budova č. p. 2824, na parc. č. 2641/56, v k. ú. Moravská Ostrava, budova č. p. 918, na st. parc. č. 894,
v k. ú. Přívoz, – pozemky, st. parc. č. 1444, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 193/9, ost. plocha, parc. č. 193/1, ost.
plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, parc. č. 2641/52, ost. plocha, parc. č. 2641/56, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Moravská Ostrava, st. parc. č. 894, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2226, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 512/7, ost. plocha, parc. č. 512/8, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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–
–
–
–

k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, ubytovací služby, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2992, na st. parc. č. 4748, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 6359, – pozemky, st. parc. č. 4748, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 6359, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 623/91, ost. plocha, parc. č. 623/92, ost. plocha, parc. č. 623/112, ost. plocha, parc. č. 623/114, ost. plocha,
parc. č. 623/116, ost. plocha, parc. č. 623/117, ost. plocha, parc. č. 642/3, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění laboratorních zkoušek vlastností stavebních směsí a materiálů, projektová činnost ve
výstavbě, kopírovací práce, reklamní činnost a marketing, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů
a odborného školení včetně zprostředkování, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí,
pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 822, na parc. č. 248/1, budova č. p. 823, na parc.
č. 348/10, budova bez č. p./če, na parc. č. 348/22, – pozemky, parc. č. 248/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 348/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 348/22, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
sídlo: Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 613, na parc. č. 383, budova bez č. p./če, na parc.
č. 384/3, vše v k. ú. Šumbark,
– budova bez č. p./če, na parc. č. 63/4, budova bez č. p./če, na parc. č. 63/6, budova bez č. p./če, na parc. č. 63/7,
vše v k. ú. Dolní Suchá,
– pozemky, parc. č. 383, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 384/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 384/1, ost. plocha, vše v k. ú. Šumbark, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
sídlo: Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: svářečské kursy včetně přezkoušení, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, závodní
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stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem,
obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1313, na parc. č. 3737/2, 3737/26, budova bez
č. p./če, na parc. č. 3737/6, budova bez č. p./če, na parc. č. 3737/7, budova bez č. p./če, na parc. č. 3742/21, vše
v k. ú. Horní Lutyně,
– pozemky, parc. č. 3737/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3737/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3737/7, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 3737/9, ost. plocha, parc. č. 3737/14, ost. plocha, parc. č. 3737/16, ost. plocha,
parc. č. 3737/17, ost. plocha, parc. č. 3737/18, ost. plocha, parc. č. 3737/19, ost. plocha, parc. č. 3737/20,
ost. plocha, parc. č. 3742/21, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Lutyně, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1308, Podlesí, na parc. č. 116, – pozemek, parc.
č. 116, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bludovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených
krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 513, na parc. č. 1107, – pozemky, parc. č. 1107, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1108, ost. plocha, parc. č. 1109, ost. plocha, parc. č. 1110, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1111, ost. plocha, parc. č. 1112, ost. plocha, parc. č. 1113, ost. plocha, vše v k. ú. Havířov-město, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace
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sídlo: Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 102, na parc. č. 182, budova č. p. 402, na parc.
č. 184/2, – pozemky, parc. č. 182, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 184/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český
Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace
sídlo: Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování jazykového vzdělávání výchova žáků podle vzdělávacích programů, poskytování
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středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečování
stravování žáků a studentů, zabezpečování závodního stravování svým zaměstnancům
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če, na parc. č. 1256/2, budova bez č. p./če, na
parc. č. 1218/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 1049/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 189/4, 190/2, budova č.
p. 420, na parc. č. 367, budova č. p. 365, na parc. č. 221, budova č. p. 289, na parc. č. 190/1, budova č. p. 283,
na parc. č. 193, budova č. p. 70, na parc. č. 1210, budova č. p. 65, na parc. č. 1206, budova č. p. 32, na parc. č.
1199, – pozemky, parc. č. 189/1, ost. plocha, parc. č. 189/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 190/1, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 190/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 191, ost. plocha, parc. č. 192, ost. plocha, parc. č. 193,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 194/1, ost. plocha, parc. č. 195/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 221, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 223, ost. plocha, parc. č. 366/1, ost. plocha, parc. č. 366/2, ost. plocha, parc. č. 367, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 368, ost. plocha, parc. č. 369, ost. plocha, parc. č. 1049/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1197/2, ost. plocha, parc. č. 1199, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1201/3, ost. plocha, parc. č. 1201/6, ost.
plocha, parc. č. 1201/7, ost. plocha, parc. č. 1202/2, ost. plocha, parc. č. 1205/1, ost. plocha, parc. č. 1205/3,
ost. plocha, parc. č. 1206, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1210, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1218/1, ost.
plocha, parc. č. 1218/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1218/3, ost. plocha, parc. č. 1220/2, ost. plocha, parc.
č. 1220/28, ost. plocha, parc. č. 2569/3, vodní plocha, vše v k. ú. Nový Bohumín, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, obráběčství, truhlářství, zámečnictví, obchodní
činnost včetně zprostředkování, ubytovací služby, pronájem majetku, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
a jejich prodej, hostinská činnost, holičství, kadeřnictví, vodoinstalatérství, topenářství opravy silničních vozidel, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1818, Hranice, na parc. č. 2427/3, budova bez č. p./
če, na parc. č. 2427/4, – pozemky, parc. č. 2427/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2427/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2427/2, ost. plocha, parc. č. 2427/5, ost. plocha, parc. č. 2427/6, ost. plocha, parc. č. 2427/7, ost.
plocha, parc. č. 2427/8, ost. plocha, parc. č. 2427/9, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, svářečské kursy, svařování, truhlářství, obráběčství, zámečnictví, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1198, Podlesí, na parc. č. 510, budova bez č. p./če, na
parc. č. 511/5, – pozemky, parc. č. 510, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 511/5, zast. plocha, parc. č. 511/4, ost.
plocha, parc. č. 511/7, ost. plocha, vše v k. ú. Bludovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če, na parc. č. 3068/2, budova č. p. 611, na parc.
č. 1328, budova bez č. p./če, na parc. č. 2950/3, budova bez č. p./če, na parc. č. 2950/4, budova bez č. p./če, na
parc. č. 2950/5, vše v k. ú. Český Těšín,
– budova bez č. p./če, na parc. č. 588, budova č. p. 398, na parc. č. 589, budova bez č. p./če, na parc. č. 590,
vše v k. ú. Mosty u Českého Těšína,
– pozemky, parc. č. 1328, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1330, ost. plocha, parc. č. 2950/2, ost. plocha, parc.
č. 2950/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2950/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2950/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3066/50, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín,
– pozemky, parc. č. 598/2, ost. plocha, parc. č. 598/3, ost. plocha, parc. č. 599, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 600, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1561/36, ost. plocha, parc. č. 1561/39, ost. plocha, parc. č. 588, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 589, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 590, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 591/1, zahrada, parc. č. 592/1, zahrada, parc. č. 593, ost. plocha, parc. č. 594, ost. plocha, parc. č. 595/1, ost. plocha,
vše v k. ú. Mosty u Českého Těšína,
– ostatní, parc. č. 594, regulační stanice plynu, kom. k sušičce, venkovní vodovod k sušičce, venkovní kan.
k sušičce, venkovní osvětlení k sušičce, plynová přípojka k sušičce, oplocení k sušičce, přípojka VN k sušičce, přípojka NN k sušičce, technologie-trafo, sila na zrno, komunikace, dešťová kanalizace, požární vodovod, plynová přípojka, sesypná sušárna, technické zařízení sila, parc. č. 588, technické zařízení sušičky,
parc. č. 590, posklizňová linka, vše v k. ú. Mosty u Českého Těšína, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost, zprostředkování obchodu a služeb,
závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených
krajem, obcí nebo svazkem obcí, provozování autoškoly, pronájem majetku, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace
sídlo: Mánesova 1, 736 01 Havířov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1102, Město, na parc. č. 2324, – pozemky, parc. č.
2323, ost. plocha,sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 7736, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Základní škola, Havířov-Město, Mánesova 1, příspěvková organizace
sídlo: Mánesova 1, 736 01 Havířov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace
sídlo: Mozartova 2, 736 01 Havířov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1092, na parc. č. 2290, budova bez č. p./če, na parc.
2292, – pozemky, parc. č. 2290, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2291, ost. plocha, parc. č. 2292, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace
sídlo: Mozartova 2, 736 01 Havířov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
sídlo: Einsteinova 2849, 733 01 Karviná-Hranice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 620, Fryštát, na parc. č. 518, v k. ú. Karviná-město,
Fryštát, budova č. p. 2849, Hranice, na parc. 2417/22, v k. ú. Karviná-město, Hranice,
– pozemky, parc. č. 518, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 519, zahrada, parc. č. 521/3, zahrada, parc. č. 2417/22,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2417/37, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
sídlo: Einsteinova 2849, 733 01 Karviná-Hranice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace
sídlo: Školní 2/601, 736 01 Havířov-Šumbark
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, poskytování středního
vzdělání, poskytování středního vzdělání s výučním listem, zabezpečování stravování žáků a studentů, závodní
stravování svým zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 595, na parc. č. 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/4,
1214/5, 1214/6, budova č. p. 601, na parc. č. 388, budova č. p. 602, na parc. č. 386, budova bez č. p./če, na parc.
č. 385, budova bez č. p./če, na parc. č. 387/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 387/4, budova bez č. p./če, na parc.
č. 387/5, budova bez č. p./če, na parc. č. 389, garáž bez č. p./če, na parc. č. 390/5, vše v k. ú. Šumbark,
– pozemky, parc. č. 385, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 386, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 387/1, ost. plocha, parc. č. 387/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 387/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 387/5, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 388, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 389, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 390/1, ost. plocha, parc. č. 390/2, ost. plocha, parc. č. 390/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1213/16, ost. plocha, parc.
č. 1213/17, ost. plocha, parc. č. 1213/31, ost. plocha, parc. č. 1213/32, ost. plocha,
– ostatní, parc. č. 388 – přístřešek na popelnice, parc. č. 390/1 – terénní a sadové úpravy, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace, vše v k. ú. Šumbark
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola řemesel a služeb, Havířov-Šumbark, Školní 2/601, příspěvková organizace
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sídlo: Školní 2/601, 736 01 Havířov-Šumbark
identiﬁkační číslo: beze změny
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: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, hostinská
činnost, ubytovací služby, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně
zprostředkování, silniční motorová doprava osobní a nákladní, závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, obchodní
činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace
sídlo: Polní 963, 735 14 Orlová-Lutyně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 963, Lutyně, na parc. č. 3744, – pozemky, parc.
č. 3742/8, ost. plocha, parc. č. 3742/9, ost. plocha, parc. č. 3744, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Lutyně, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace
sídlo: Polní 963, 735 14 Orlová-Lutyně
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování vzdělávání a výchovy dětí a žáků podle vzdělávacích programů, poskytování
předškolního vzdělávání, poskytování základního vzdělání, poskytování zájmového vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Karviná-Lázně Darkov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1794, Nové Město, na parc. č. 3435/268, v k. ú.
Karviná-město,
– budova č. p. 23, na parc. č. 4/1, budova bez č. p./če, na parc. č. 4/2, garáž bez č. p./če., na parc. č. 497/115,
vše v k. ú. Ráj,
– budova č. p. 66, na st.parc. č. 74, budova č. p. 73, na st.parc. č. 620, budova bez č. p./če, na parc. č. 719/1,
budova bez č. p./če, na parc. č. 719/2, vše v k. ú. Řeka,
– budova bez č. p./če, na parc. č. 375, budova bez č. p./če, na parc. č. 376, budova bez č. p./če, na parc. č. 377,
vše v k. ú. Hůrka,
– budova č. p. na parc. č. 325, na st.parc. č. 330, v k. ú. Budišov nad Budišovkou,
– budova č. p. na parc. č. 97, na st.parc. č. 24, v k. ú. Klokočov u Vítkova,
– budova č. p. na parc. č. 14, na parc. č. 32, budova č. p. na parc. č. 456, na parc. č. 1155, vše v k. ú. Bruntálměsto,
– budova č. p. na parc. č. 97, na st.parc. č. 131, v k. ú. Železná pod Pradědem,
– pozemky, parc. č. 4/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5, zahrada, parc.
č. 497/115, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Ráj,
– pozemky, parc. č. 3435/268, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3435/267, ost. plocha, parc. č. parc. č. 3435/269,
ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město,
– pozemky, st.parc. č. 74, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 620, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 719/1, zast.
plocha a nádvoří, st.parc. č. 719/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 296/1, ost. plocha, parc. č. 358/4, ost.
plocha, parc. č. 359/2, ost. plocha, parc. č. 408, ost. plocha, parc. č. 409, ost. plocha, parc. č. 1286/5, ost.
plocha, parc. č. 293/2, ost. plocha, vše v k. ú. Řeka,
– pozemky, parc. č. 374, ost. plocha, parc. č. 375, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 376, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 377, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 378, ost. plocha, parc. č. 379/4, ost. plocha, vše v k. ú. Hůrka,
– pozemky, st.parc. č. 330, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 75/1, ost. plocha, parc. č. 75/2, zahrada, vše v k. ú.
Budišov nad Budišovkou,
– pozemky, st.parc. č. 24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 80/2, zahrada, vše v k. ú. Klokočov u Vítkova,
– pozemky, parc. č. 32, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1155, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál-město,
(pozn.: K parcele č. 32, k. ú. Bruntál-město, č. p. 14 je podán žalobní návrh Z-100285/1999-801 ze dne 22.
1. 1999)
– pozemek, parc. č. 131, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Železná pod Pradědem, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 1, 736 01 Havířov-Podlesí
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1270, Podlesí, na parc. č. 148, – pozemky, parc.
č. 148, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bludovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
sídlo: Čelakovského 1, 736 01 Havířov-Podlesí
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
sídlo: Vydmuchov 10, 733 01 Karviná-Fryštát
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če, na parc. č. 1382/16, budova bez č. p./če, na
parc. č. 1382/17, budova bez č. p./če, na parc. č. 1382/23, budova bez č. p./če, na parc. č. 1382/28, – pozemky,
parc. č. 1382/15, ost. plocha, parc. č. 1382/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/17, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/23, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/25, ost. plocha, parc. č. 1382/31, ost. plocha, parc.
č. 1382/33, ost. plocha, parc. č. 1382/28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/29, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, (pozn.: u pozemků parc. č. 1382/28 a parc. č. 1382/29, vše v k. ú. Karviná-město je „duplicitní zápis
vlastnictví k téže nemovitosti“), movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace
sídlo: Vydmuchov 10, 733 01 Karviná-Fryštát
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 591, na parc. č. 497/72, – pozemky, parc. č. 497/72,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 497/100, ost. plocha, vše v k. ú. Ráj, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 103, na parc. č. 183, budova č. p. 690, na parc.
č. 1492, budova č. p. 819, na parc. č. 1779, budova č. p. 820, na parc. č. 1780, budova bez č. p./če, na parc.
č. 1493/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 1493/5, – pozemky, parc. č. 183, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1492, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1493/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1779, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1780, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1493/1, ost. plocha, parc. č. 1778/1, ost. plocha, parc. č. 1778/2,
ost. plocha, parc. č. 1778/3 ost. plocha, parc. č. 1778/4, ost. plocha, parc. č. 1493/3, ost. plocha, parc. č. 1493/4,
ost. plocha, parc. č. 1493/5, zast. plocha a nádvoří,
– ostatní, parc. č. 1778/1, vestavěný konvektomat, věstavěná tel. ústředna, kůlna, oplocení, jímka, hřiště-stadion, vše v k. ú. Český Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, zprostředkování obchodu a služeb, pronájem majetku, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí,
reklamní činnost a marketing, návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, obchodní činnost včetně zprostředkování, provozování cestovní agentury, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, knihařské práce, vydavatelská a polygraﬁcká činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 635, na parc. č. 1320/1, v k. ú. Prostřední Suchá,
– budova č. p. 1306, Podlesí, na parc. č. 110, v k. ú. Bludovice,
– pozemky, parc. č. 1320/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1321/1, ost. plocha, parc. č. 1315/8, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1315/10, ost. plocha, vše v k. ú. Prostřední Suchá,
– pozemek, parc. č. 110, v k. ú. Bludovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, prodej vlastních výrobků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1111, Nové Město, na parc. č. 3259/1, 3259/2,
3259/4, budova bez č. p./če, na parc. č. 3258/7, 3258/10, budova č. p. 2460, Nové Město, na parc. č. 3258/8, –
pozemky, parc. č. 3258/3, ost. plocha, parc. č. 3258/4, ost. plocha, parc. č. 3258/6, ost. plocha, parc. č. 3258/7,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3258/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3259/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
3259/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3259/4, zast. plocha a nádvoří,
– ostatní, parc. č. 3259, přípojka, rozvod tepla, přípojka kanalizace, přípojka teplé vody, přístavba tělocvičny,
výměníková stanice, kabelový přívod, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, svářečské kursy včetně přezkoušení,
obchodní činnost včetně zprostředkování, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného
školení včetně zprostředkování, opravy silničních vozidel, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 124, 743 01 Bílovec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 124, 743 01 Bílovec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, prodej
vlastních výrobků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Klímkovice, Lidická 5, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 5, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 5, na parc. č. 1373/1, budova bez č. p./če, na parc.
č. 1373/5, – pozemky, parc. č. 1373/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1373/5, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Klimkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
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– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Klímkovice, Lidická 5, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 5, 742 83 Klimkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Derkova 1, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 154, na st.parc. č. 444/1, budova č. p. 969, na st.parc.
č. 537, – pozemky, st.parc. č. 444/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 249, zahrada, st.parc. č. 537, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
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sídlo: Derkova 1, 741 01 Nový Jičín
identiﬁkační číslo: beze změny
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: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace
sídlo: Radniční 12, 742 35 Odry
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Odry, Radniční 12, příspěvková organizace
sídlo: Radniční 12, 742 35 Odry
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 50, 742 58 Příbor
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Příbor, Lidická 50, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 50, 742 58 Příbor
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 955, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, mimoškolní výchova – výchovné,
relaxační, zotavovací akce a sportovní kursy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 528, na parc. č. 134/1, budova bez č. p./če., na parc.
č. 134/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 136, budova bez č. p./če., na parc. č. 137/2, – pozemky, parc. č. 134/1,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 134/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 136, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 135,
zahrada, parc. č. 137/1, ost. plocha, parc. č. 137/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 137/4, ost. plocha, – ostatní,
parc. č. 130/5, 130/6, 130/7, 137/4, opěrná zeď, vše v k. ú. Příbor, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1172, na st.parc. č. 1197, – pozemek, st.parc. č. 1197,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1258, na st.parc. č. 1498/1, budova č. p. 1259, na
st.parc. č. 1500, budova č. p. 1499, na st.parc. č. 1374, – pozemky, st.parc. č. 1498/1, zast. plocha a nádvoří,
st.parc. č. 1498/2, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 1499, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 1500, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, ubytovací služby, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených
krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 526, Bílovec, na parc. č. 760, budova č. p. 910, Bílovec, na parc. č. 762/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 762/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 762/4, budova
bez č. p./če., na parc. č. 762/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 762/8, – pozemky, parc. č. 760, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 762/1, ost. plocha, parc. č. 762/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 762/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 762/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 762/5, ost. plocha, parc. č. 762/7, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 762/8, zast. plocha a nádvoří,
– ostatní, parc. č. 760, vnitřní vybavení, nápis školy, přístavba pavilon B, pavilon B, pavilon B projekt, pavilon
A, kotelna, CO kryt, aula, parc. č. 762/2, vnitřní vybavení, přístavky na popelnice, přípojka plynu, parc.
č. 762/4, spojovací trakt, parc. č. 762/7, vnitřní vybavení, parc. č. 762/8, spojovací chodba, parc. č. 762/1,
odlučovač tuků, hřiště oplocení, povrch hřiště, hřiště původní, kanalizace dešť., kabelová přípojka, kanalizace ležatá, kanalizace splašková, příjezdová komunikace, přípojka vodovodní, terénní úpravy, osvětlení,
osvětlení venkovní, oplocení zděné, kanalizace ležatá, vše v k. ú. Bílovec-město, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, ubytovací služby, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí,
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo
svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1005, na parc. č. 2418, budova, na parc. č. 2445/2,
budova, na parc. č. 2423/8, budova, na parc. č. 2421, budova č. p. 1006, na parc. č. 2419, budova č. p. 1007,
na parc. č. 2422, budova, na parc. č. 1909/29, budova č. p. 1302, na parc. č. 1909/32, budova, na parc.
č. 1909/33, garáž, na parc. č. 1909/30, budova, na parc. č. 1909/20, budova, na parc. č. 1909/16, budova, na
parc. č. 1909/10, budova, na parc. č. 1909/25, budova, na parc. č. 1909/23, budova, na parc. č. 1909/24, garáž, na parc. č. 1909/266 – pozemky, parc. č. 2418, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2423/10, ost. plocha, parc.
č. 1909/29, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/30, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/32, zast. plocha
a nádvoří, 1909/33, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/34, ost. plocha, parc. č. 1909/35, ost. plocha, parc.
č. 1909/36, ost. plocha, parc. č. 1909/37, ost. plocha, parc. č. 1909/285, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2423/5,
ost. plocha, parc. č. 2419, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2421, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2422, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1909/8, ost. plocha, parc. č. 1909/9, ost. plocha, parc. č. 1909/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/12, ost. plocha, parc. č. 1909/13, ost. plocha, parc.
č. 1909/14, ost. plocha, parc. č. 1909/15, ost. plocha, parc. č. 1909/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/17,
ost. plocha, parc. č. 1909/18, ost. plocha, parc. č. 1909/19, ost. plocha, parc. č. 1909/20, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/21, ost. plocha, parc. č. 1909/22, ost. plocha, parc. č. 1909/23, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1909/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/25, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/26, ost. plocha, parc.
č. 1909/27, ost. plocha, parc. č. 1909/266, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1909/327, ost. plocha,
– ostatní, parc. č. 2418, vodovodní přípojka, vodovodní přípojka, kanalizace, cesty a chodníky, teplovod,
teplovod areál DM, parc. č. 2423/8, osvětlovací síť, cesta u dílen, hřiště, plocha sklad, parkoviště, cesta
a chodníky, oplocení, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, kanalizace dešťová, kanalizace splašková,
plocha pomocná, rozvod el., vnitřní roz. stl. vzduchu, vnitřní roz. el. proudu, vnitřní roz. stl. vzduchu, parc.
č. 2423/5, stavba účelové komunikace, vše v k. ú. Kopřivnice, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková
organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, zprostředkování obchodu a služeb, výroba strojů a zařízení, ubytovací služby, hostinská činnost, závodní
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem,
obcí nebo svazkem obcí, konstrukční činnost, silniční motorová doprava osobní a nákladní, pronájem majetku,
provoz autoškoly, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1329, na st.parc. č. 579, budova č. p. 1330, na st.parc.
č. 561, – pozemky, st.parc. č. 561, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 579, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 359/2,
ost. plocha, parc. č. 359/3, ost. plocha, parc. č. 359/11, ost. plocha, parc. č. 464/5, zahrada, parc. č. 464/8,
zahrada, – ostatní, parc. č. 579, sanace zdiva, parc. č. 561, sanace zdiva, sádrokartonové příčky, rekonstrukce
kotelny, parc. č. 359/2, plováková studna, parc. č. 359/3, komplex hřišť, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 574, na parc. č. 691/3, v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– budova č. p. 618, na st.parc. č. 142 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– budova č. p. 515, na parc. č. 1436/1, garáž, na parc. č. 1436/2, budova č. p. 833, na parc. č. 2113, vše
v k. ú. Butovice,
– budova bez č. p./č., na parc. č. 508, v k. ú. Fulnek,
– pozemky, parc. č. 691/2, ost. plocha, parc. č. 691/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 691/4, ost. plocha, vše
v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– st.parc. č. 142, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– parc. č. 1436/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1436/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2113, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Butovice,
– parc. č. 508, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Fulnek,
– ostatní, parc. č. 691/3, plynová kotelna, venkovní osvětlení, v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– st.parc. č. 142, oplocení a komunikace, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– parc. č. 2113, přístavba, učňovská dílna, v k. ú. Butovice,
– parc. č. 508, kotelna, ocelový sklad, rolovací vrata, vše v k. ú. Fulnek, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, svářečské kursy včetně přezkoušení, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
73. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Odry, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 830, na st.parc. č. 462/2, v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí,
– budova č. p. 2919, Šumperk, na st.parc. č. 305/2, v k. ú. Dolní Temenice,
– budova č. p. 198, na st.parc. č. 252/1, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm,
– pozemky, st.parc. č. 462/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 21/2, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí,
– st.parc. č. 305/2, zast. plocha a nádvoří, st.parc. č. 305/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Dolní Temenice,
– st.parc. č. 252/1, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm,
– ostatní, st.parc. č. 462/2, přístavba, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, technické zhodnocení na pronajatém majetku, v k. ú. Dolní Temenice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Odry, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2009
původní název: Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace
nový název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 00575933
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 00575933
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 837/2, budova č. p. 1107, na parc.
č. 829, budova č. p. 1108, na parc. č. 836, vše v k. ú. Poruba, budova č. p. 1986, na parc. č. 3751/76, v k. ú.
Poruba-sever, budova č. p. 611, na st,parc. č. 565, v k. ú. Přívoz,
– pozemky, parc. č. 829, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 836, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba, st. parc.
č. 565, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 632, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2981, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 452/2, ost. plocha, parc. č. 452/5, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz,
– ostatní, hřiště, parc. č. 452/5, čistička odpadních vod, parc. č. 452/2, běžecká dráha, parc. č. 512/3, vše v k.
ú. Přívoz, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku, obchodní činnost včetně zprostředkování, provádění rekvaliﬁkačních kursů,
vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, návrhářská, designérská, aranžérská činnost
a modeling, knihařské práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
původní název: Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
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sídlo: Butovická 376, 742 13 Studénka
identiﬁkační číslo: 62330349
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
sídlo: Butovická 376, 742 13 Studénka
identiﬁkační číslo: 62330349
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 110, na parc. č. 96, pozemek – parc. č. 96, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Fulnek, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
původní název: Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace
nový název: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 18, na parc. č. 36, budova č. p. 1448, na parc. č. 172/1,
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budova č. p. 1864, na parc. č. 173, přístavba školy, č.parc. 2263/1, 2262, 2293, budova č. p. 998, na parc. č. 2614,
budova bez čp./če., na parc. č. 2615, budova bez čp./če., na parc. č. 2616, budova bez čp./če., na parc. č. 2617,
budova bez čp./če., na parc. č. 2618, budova bez čp./če., na parc. č. 2619, budova bez čp./če., na parc. č. 2620,
budova bez čp./če., na parc. č. 2621, budova bez čp./če., na parc. č. 2622, budova bez čp./če., na parc. č. 2623/2,
budova bez čp./če., na parc. č. 2623/3, budova bez čp./če., na parc. č. 2623/4, budova bez čp./če., na parc.
č. 2623/5, budova bez čp./če., na parc. č. 2654/2, – pozemky, parc. č. 36, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 37, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2263/1, ost. plocha, parc. č. 2263/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 172/1, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 173, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2614, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2615, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2616, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2617, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2618, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2619, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2620, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2621, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2622, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/2, zast. plocha, parc. č. 2623/3, zast. plocha, parc.
č. 2623/4, zast. plocha, parc. č. 2623/5, zast. plocha, parc. č. 2623/1, ost. plocha, parc. č. 2636/6, ost. plocha,
parc. č. 2654/2, ost. plocha,
– ostatní, parc. č. 2623/1, sklad stolař. výroba, venkovní vodovod, venkovní vodovod, komunikace-garáže,
komunikace, kanalizace, topenářský kanál, oplocení hřiště, studna skružová, STL plynová přípojka, sklad
řeziva, skládka stavební suti, oplocení skladu řeziva, vše v k. ú. Bruntál-město,
– přístavba školy (tělocvična, domov mládeže, jídelna) na částech pozemků, a to ve vlastnictví kraje
(p.p.č. 2263/1) a města Bruntál (p.p.č. 2262, 2293), dosud nezapsané stavby v KN, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
ubytovací služby, hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazem obcí, pronájem majetku, obchodní činnost včetně
zprostředkování, silniční motorová doprava osobní a nákladní, opravy silničních vozidel, zámečnictví, truhlářství, kovářství, podkovářství, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
původní sídlo: K. H. Borovského 2315, 733 01 Karviná-Mizerov
nové sídlo: Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 00844985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2315, Mizerov, na parc. č. 1157/1, pozemky – parc.
č. 1157/1, zast. plocha, parc. č. 1157/2, ost. plocha, parc. č. 1157/6, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov
identiﬁkační číslo: 00844985
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazem obcí, reklamní činnost a marketing, kopírovací práce, obchodní
činnost včetně zprostředkování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
původní sídlo: Sokolovská 34, 795 01 Rýmařov
nové sídlo: Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
identiﬁkační číslo: 00601331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez čp./če, na parc. č. 3526, budova č. p. 466, na parc. č.
574, pozemky – parc. č. 506/2, ost. plocha, parc. č. 571/1, zahrada, parc. č. 571/5, zahrada, parc. č. 574, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 575/1, zahrada, parc. č. 575/3, zahrada, parc. č. 3526, zast. plocha a nádvoří,
– stavby nezapsané v KN, přístavba, oplocení na parc. č. 574, vše v k. ú. Rýmařov, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
sídlo: Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov
identiﬁkační číslo: 00601331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, mimoškolní výchova – výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kursy
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám.
Sv. Michala 17, příspěvková organizace
původní sídlo: nám. Sv. Michala 17, 793 26 Vrbno pod Pradědem
nové sídlo: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: 0085261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 17, na parc. č. 12, budova č. p. 16, na parc. č. 13, pozemky – parc. č. 12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 13, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vrbno pod Pradědem,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv.
Michala 17, příspěvková organizace
sídlo: nám. Sv. Michala 17/20, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: 0085261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1052, na st. parc. č. 2121, budova bez č. p., na st.
parc. č. 2264, vše v k. ú. Přívoz, budova č. p. 720, na st. parc. č. 679, v k. ú. Mariánské Hory,
– pozemky, st. parc. č. 2121, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2264, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 15/7, ost.
plocha, parc. č. 919/4, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz, st. parc. č. 679, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 146/11,
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ost. plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1750, na parc. č. 375/1, budova bez č. p., na parc. č.
375/3, budova č. p. 1291, na parc. č. 381/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, budova č. p. 1546, na parc. č. 1083/2,
v k. ú. Poruba,
– pozemky, parc. č. 375/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 375/2, ost. plocha, parc. č. 375/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 381/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 381/2, ost. plocha, parc. č. 381/3, ost. plocha, parc.
č. 382/2, ost. plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, parc. č. 1083/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1083/5,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13. 12. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 65, na parc. č. 94, budova č. p. 66, na parc. č. 95,
budova č. p. 1264, na parc. č. 3340, vše v k. ú. Frýdek, budova č. p. 37 Hukvaldy, na st. parc. č. 61, budova bez
č. p., na st. parc. č. 59, budova bez č. p., na st. parc. č. 60, budova bez č. p., na st. parc. č. 62, vše v k. ú. Sklenov,
– pozemky, parc. č. 93, ost. plocha, parc. č. 94, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 95, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3338/1, ost. plocha, parc. č. 3339, ost. plocha, parc. č. 3340, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, st.
parc. č. 59, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 60, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 61, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 62, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 318/7, ost. plocha, parc. č. 320, ost. plocha, parc. č. 321,
ost. plocha, parc. č. 322, ost. plocha, – ostatní, inženýrské sítě, čistička odpadních vod, vše v k. ú. Sklenov,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
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16. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1 Bruntál, na parc. č. 1, budova č. p. 3 Bruntál, na
parc. č. 13, budova č. p. 4 Bruntál, na parc. č. 14, budova bez č. p./če, na parc. č. 2, budova bez č. p./če, na parc.
č. 3, budova bez č. p./če, na parc. č. 4, budova bez č. p./če, na parc. č. 5/2, budova bez č. p./če, na parc. č. 9/2,
parc. č. 10, dílny, parc. č. 11, dílny, trafostanice, zámečnická dílna, parc. č. 12, dílny, vše v k. ú. Bruntál-město,
budova čp. 58, na st. parc. č. 56, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 57, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 60,
budova bez č. p./če, na parc. č. 61, vše v k. ú. Sovinec, budova č. p. 146 Karlovice, na st. parc. č. 154, budova
bez č. p./če, na st. parc. č. 151, vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku,
– pozemky, parc. č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5/1, ost. plocha, parc. č. 5/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 6, ost. plocha, parc. č. 7, ost. plocha, parc. č. 8, ost. plocha, parc. č. 9/1, zahrada, parc. č. 9/2, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 11, zahrada, parc. č. 13, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 14, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál-město, st. parc. č. 25, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 56,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 57, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 60, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 61, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 58, zahrada, parc. č. 59, ost. plocha, parc. č. 60/1, zahrada, parc.
č. 60/2, zahrada, parc. č. 61, ost. plocha, parc. č. 63, ost. plocha, parc. č. 64, ost. plocha, parc. č. 67, ost.
plocha, parc. č. 68, zahrada, parc. č. 69, ost. plocha, parc. č. 70, zahrada, parc. č. 621, ost. plocha, vše
v k. ú. Sovinec, st. parc. č. 151, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 154, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 946,
zahrada, vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 10 Fryštát, na parc. č. 110/2, 111, v k. ú. Karvináměsto, budova č. p. 1227, na parc. č. 574/89, v k. ú. Horní Suchá, budova č. p. 89 Petřvald, na parc. č. 7, v k. ú.
Petřvald u Karviné, budova č. p. 3, na parc. č. 4, budova bez č. p./če, na parc. č. 3/2, budova č. p. 114, na parc.
č. 201, budova bez č. p./če, na parc. č. 202/1, budova č. p. 115, na parc. č. 203, vše v k. ú. Český Těšín, budova
čp. 1322 Podlesí, na parc. č. 3007, budova č. p. 220 Životice, na parc. č. 2535/2, vše v k. ú. Bludovice, budova
bez č. p./če, na parc. č. 236/14, budova bez č. p./če, na parc. č. 236/36, budova bez č. p./če, na parc. č. 236/37,
vše v k. ú. Podobora, budova bez č. p./če, na parc. č. 2205/6, budova bez č. p./če, na parc. č. 2205/7, vše v k. ú.
Louky nad Olší,
– pozemky, parc. č. 110/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 111, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Karvináměsto, parc. č. 574/87, ost. plocha, parc. č. 574/88, ost. plocha, parc. č. 574/89, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 574/90, ost. plocha, vše v k. ú. Horní Suchá, parc. č. 7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 8, zahrada, parc.
č. 9, zahrada, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, parc. č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 201, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 202/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 202/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 203, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 204, ost. plocha, vše v k. ú. Český Těšín, parc. č. 2535/1, ost. plocha, parc.
č. 2535/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2537, ost. plocha, parc. č. 3007, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3008, ost. plocha, vše v k. ú. Bludovice, parc. č. 236/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 236/15, ost. plocha, parc. č. 236/16, ost. plocha, parc. č. 236/19, ost. plocha, parc. č. 236/20, ost. plocha, parc. č. 236/21,
ost. plocha, parc. č. 236/22, ost. plocha, parc. č. 236/23, ost. plocha, parc. č. 236/24, ost. plocha, parc.
č. 236/25, ost. plocha, parc. č. 236/36, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 236/37, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Podobora, parc. č. 582/6, orná půda, parc. č. 591, ost. plocha, parc. č. 2205/4, ost. plocha, parc.
č. 2205/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2205/7, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Louky nad Olší,
– u budovy č. p. 115 na pozemku parc. č. 203 a u pozemků parc. č. 203 a 204, vše v k. ú. Český Těšín podílové
spoluvlastnictví s fyzickými osobami – podíl 1222/2028 pro kraj, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
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sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 80, na parc. č. 84, budova č. p. 288, na parc. č. 701,
budova bez č. p./če, na parc. č. 85, budova bez č. p./če, na parc. č. 700, vše v k. ú. Fulnek, budova č. p. 220, na
st. parc. č. 227, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, budova č. p. 108, na parc. č. 469, v k. ú. Hodslavice, budova
č. p. 283 Nový Jičín, na st. parc. č. 313, budova č. p. 488 Nový Jičín, na st. parc. č. 26, vše v k. ú. Nový JičínHorní Předměstí, budova č. p. 51 Nový Jičín, na st. parc. č. 37, v k. ú. Nový Jičín-město, budova č. p. 83, na
parc. č. 28, budova bez č. p./če, na parc. č. 1709, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína, budova č. p. 456, na parc.
č. 987, v k. ú. Štramberk, budova č. p. 219 Žilina, na parc. č. 671/1, v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
– pozemky, parc. č. 84, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 85, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 700, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 701, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 706, ost. plocha, parc. č. 736/2, ost. plocha, vše
v k. ú. Fulnek, st. parc. č. 277, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, parc. č. 469, zast.
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodslavice, st. parc. č. 26, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 313, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 131/1, ost. plocha, parc. č. 193, zahrada, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, st. parc.
č. 37, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 147, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1/1, ost. plocha, vše v k. ú.
Nový Jičín-město, parc. č. 24, ost. plocha, parc. č. 25, ost. plocha, parc. č. 26, zahrada, parc. č. 27, zahrada,
parc. č. 28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 29, zahrada, parc. č. 1709, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1710,
zahrada, parc. č. 1711, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1712, zahrada, parc. č. 1713, trvalý travní porost, vše
v k. ú. Šenov u Nového Jičína, parc. č. 621, zahrada, parc. č. 987, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Štramberk, parc. č. 671/1, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Žilina u Nového Jičína, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou

19. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1326, na parc. č. 1685/4, garáž bez č. p./če, na parc.
č. 1685/25, budova bez č. p./če, na parc. č. 1685/26, – pozemky, parc. č. 1685/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1685/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1685/25, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1685/26, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 14. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: vyjímá se bod 6 – silniční motorová doprava nákladní
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 4, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 309, na parc. č. 348, pozemky – st. parc. č. 348, zast.
plocha a nádvoří, – ostatní, plot, šachta, vrata, plot, plynová přípojka, přípojka voda el., schodiště, kanalizace,
vše v k. ú. Muglinov, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, příspěvková organizace
sídlo: U Jezu 4, 712 00 Ostrava-Muglinov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
sídlo: Hlučínská 7, 725 29 Ostrava-Petřkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace
sídlo: Hlučínská 7, 725 29 Ostrava-Petřkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace
sídlo: Keltičkova 4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 137, na parc. č. 3, v k. ú. Slezská Ostrava, budova č.
p. 501, na parc. č. 1320, v k. ú. Radvanice,

Částka 17

Ústřední věstník

stránka 715

– pozemky, parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Slezská Ostrava, parc. č. 1320, zast. plocha a nádvoří,
v k. ú. Radvanice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace
sídlo: Keltičkova 4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
sídlo: J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 4413, na parc. č. 4408/75, budova č. p. 4490, na parc.
č. 4408/134, – pozemky, parc. č. 4408/75, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace
sídlo: J. Valčíka 4413, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková
organizace
sídlo: Hudební 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 596, na st. parc. č. 551, – pozemek, st. parc. č. 551,
zast. plocha a nádvoří, technické zhodnocení je u budovy č. p. 962, na par.č. 942 (ul. Ludmilina), která je ve
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková
organizace
sídlo: Hudební 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 507, na parc. č. 248/34, – pozemek, parc. č. 248/34,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková
organizace
sídlo: 1. května 330, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O, 1. května 330, příspěvková
organizace
sídlo: 1. května 330, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1179, na parc. č. 615, – pozemek, parc. č. 615, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
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– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 796, na st. parc. č. 795, – pozemek, st. parc. č. 795,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
sídlo: Edisonova 90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace
sídlo: Sologubova 9/A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 3039, na st. parc. č. 2855/2, – pozemky, st. parc.
č. 2855/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 654/126, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace
sídlo: Sologubova 9/A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 493, na parc. č. 381, – pozemky, parc. č. 381, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 382, zast. plocha a nádvoří, (stavba na LV 1919), parc. č. 383, ost. plocha, vše v k. ú.
Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1429, na st. parc. č. 1322, budova bez č. p./če, na
st. parc. č. 1321, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2016, – pozemky, st. parc. č. 1322, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č. 1321, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2016, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 434/18, ost. plocha,
parc. č. 434/32, ost. plocha, – ostatní, parc. č. 434/18, běžecká dráha a víceúčelové hřiště, vše v k. ú. Hrabůvka,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: obchodní činnost včetně zprostředkování, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů
a odborného školení včetně zprostředkování, kopírovací práce, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1542, na parc. č. 947, budova č. p. 1543, na parc.
č. 954, – pozemky, parc. č. 947, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 948, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 952, ost.
plocha, parc. č. 954, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, topný kanál, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny

Částka 17

Ústřední věstník

stránka 725

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1691, na parc. č. 3462, – pozemky, parc. č. 3462,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3463, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostřed-
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kování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, hostinská činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2632, na st. parc. č. 2894, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 2893/1, – pozemky, st. parc. č. 2893/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2894, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 783/31, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
sídlo: Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1332, na parc. č. 5974/1, 5974/2, 5974/4, – pozemky,
parc. č. 5974/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5974/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1775, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1788, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1790, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1793/2, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 5974/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1776, ost. plocha, parc. č. 1777/1, ost. plocha, parc.
č. 1777/5, ost. plocha, parc. č. 1789/1, ost. plocha, parc. č. 1789/2, ost. plocha, parc. č. 1791, ost. plocha, parc.
č. 1792, ost. plocha, parc. č. 1793/1, ost. plocha, parc. č. 1955/1, ost. plocha, parc. č. 1955/2, ost. plocha, parc.
č. 1955/3, ost. plocha, parc. č. 1955/4, ost. plocha, parc. č. 1955/5, ost. plocha, parc. č. 1778, ost. plocha, parc.
č. 1937, ost. plocha, parc. č. 1935, ost. plocha, vše v k. ú. Slezská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2565, na parc. č. 653/1, – pozemky, parc. č. 651/2,
ost. plocha, parc. č. 653/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 651/4, ost. plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2627, na st. parc. č. 5073, budova č. p. 2631, na st.
parc. č. 2895, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2892, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2893/2, – pozemky,
st. parc. č. 2892, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2893/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2895, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 5073, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 783/16, ost. plocha, parc. č. 783/29, ost. plocha,
parc. č. 783/32, ost. plocha, parc. č. 783/33, ost. plocha, parc. č. 783/39, ost. plocha, parc. č. 783/40, ost. plocha, parc. č. 783/41, ost. plocha, – ostatní, umělecká graﬁka, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, ubytovací služby, hostinská činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 958, na parc. č. 1310/1, – pozemek, parc. č. 1310/1,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če, na parc. č. 586/1, budova č. p. 1490, na parc.
č. 586/2, budova č. p. 2689, na parc. č. 1041/3, – pozemky, parc. č. 586/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 586/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 586/3, ost. plocha, parc. č. 1041/3, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, parkoviště,
vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení
včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, obchodní činnost včetně zprostředkování, poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti, webové portály, výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 959, na parc. č. 1916/1, budova č. p. 1281, na parc.
č. 592, – pozemky, parc. č. 592, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1916/1, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, příprava a vypracování technických návrhů, graﬁcké a kresličské práce, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 669, na parc. č. 282, budova bez č. p./če, na parc.
č. 284, – pozemky, parc. č. 282, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 283, ost. plocha, parc. č. 284, zast. plocha
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a nádvoří, parc. č. 285, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1119, na parc. č. 1512, – pozemky, parc. č. 1512,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1513, ost. plocha, – ostatní, oplocení, komunikace, kanalizace venkovní, rozvod
venk. teplov., přípojka plynovod, buňka mobilní okál, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:

stránka 734

Ústřední věstník

Částka 17

mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, ubytovací služby, pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1140, na st. parc. č. 1444, v k. ú. Mariánské
Hory, budova č. p. 2824, na parc. č. 2641/56, v k. ú. Moravská Ostrava, budova č. p. 918, na st. parc. č. 894,
v k. ú. Přívoz, – pozemky, st. parc. č. 1444, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 193/9, ost. plocha, parc. č. 193/1, ost.
plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, parc. č. 2641/52, ost. plocha, parc. č. 2641/56, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Moravská Ostrava, st. parc. č. 894, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2226, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 512/7, ost. plocha, parc. č. 512/8, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, ubytovací služby, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2992, na st. parc. č. 4748, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 6359, – pozemky, st. parc. č. 4748, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 6359, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 623/91, ost. plocha, parc. č. 623/92, ost. plocha, parc. č. 623/112, ost. plocha, parc. č. 623/114, ost. plocha,
parc. č. 623/116, ost. plocha, parc. č. 623/117, ost. plocha, parc. č. 642/3, ost. plocha, vše v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění laboratorních zkoušek vlastností stavebních směsí a materiálů, projektová činnost ve
výstavbě, kopírovací práce, reklamní činnost a marketing, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů
a odborného školení včetně zprostředkování, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí,
pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 822, na parc. č. 248/1, budova č. p. 823, na parc.
č. 348/10, budova bez č. p./če, na parc. č. 348/22, – pozemky, parc. č. 248/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 348/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 348/22, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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–
–
–
–

k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

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

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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