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Částka 18

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, 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 žáků podle vzdělávacích programů, poskytování středního
vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, 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 bez č. p./č., na parc. č. 591, budova bez č. p./č., na parc.
č. 592, budova bez č. p./č., na parc. č. 593, budova bez č. p./č., na parc. č. 594, budova bez č. p./č., na parc.
č. 596, garáž na parc. č. 597, budova bez č. p./č., na parc. č. 598, vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
– budova č. p. 215, na parc. č. 525, garáž na parc. č. 526, 527, budova bez č. p./č., na parc. č. 528, budova bez
č. p./č., na parc. č. 522, budova bez č. p./č., na parc. č. 523, vše v k. ú. Suchdol nad Odrou,
– parc. č. 600, ost. plocha, parc. č. 601, trvalý travní porost, parc. č. 603, ost. plocha, parc. č. 591, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 592, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 593, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 594, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 595, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 596, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 597, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 598, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1482, orná půda, parc. č. 1485/1, ost. plocha, parc.
č. 1481/1, trvalý travní porost, parc. č. 1835/20, 1835/22, vodní plocha, vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
– parc. č. 521, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 522, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 523, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 524, ost. plocha, parc. č. 525, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 526, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 527,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 528, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 529, ost. plocha, parc. č. 530, ost. plocha,
parc. č. 531, ost. plocha, parc. č. 2123, ost. plocha, parc. č. 2179/3, ost. plocha, parc. č. 2179/10, orná půda,
vše v k. ú. Suchdol nad Odrou,
– ostatní, parc. č. 595, ostatní objekt, parc. č. 600, budova praxe, mech. hala kůlna, biol. septik, lehkoatletické
hřiště, buňka RENETA, oplocení, izol. a kanal. I, kanal II, vodovod. bot. zahr., vše v k. ú. Žilina u Nového
Jičína,
– parc. č. 528, buňka, parc. č. 523, mycí rampa, autocvičiště, hala oblouk., vše v k. ú. Suchdol 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
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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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola přírodovědná a zemědělská, 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: hostinská činnost, ubytovací služby, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, provozování autoškoly, závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, opravy silničních vozidel, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 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: Mendelova střední 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. 445, na st. parc. č. 457/5, budova č. p. 1336, na st.
parc. č. 457/4, budova č. p. 137, na st. parc. č. 462/1, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
– budova č. p. 350, na parc. č. 1546, budova bez č. p./če., na parc. č. 1544/1, 1544/2, 1544/4, vše v k. ú. Šenov
u Nového Jičína, (pozn.: ve vlastnictví kraje je 23/40 podíl budovy čp. 137 na pozemku parc. č.st. 462/1, v k.
ú. Nový Jičín-Horní Předměstí),
– pozemky, st. parc. č. 457/4, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 462/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 21/4, ost.
plocha, parc. č. 21/13, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
– parc. č. 1544/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1544/3, ost. plocha, parc. č. 1544/5, ost. plocha, parc. č.
1545/1, ost. plocha, parc. č. 1545/2, ost. plocha, parc. č. 1546, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1547, ost. plocha, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína, (pozn.: ve vlastnictví kraje je 23/40 podíl pozemku parc. č.st. 462/1,
pozemku parc. č. 21/4 a pozemku parc. č. 21/13, 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,
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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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mendelova střední 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: hostinská činnost, 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, pronájem majetku, kopírovací
práce
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: Odborné učiliště a Praktická 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. 497, na st. parc. č. 34, budova č. p. 487, na st. parc.
č. 100/1, budova č. p. 480, na st. parc. č. 100/2, – pozemky, st. parc. č. 34, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 100/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 100/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 190, zahrada, parc. č. 203, zahrada, 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,
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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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická 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: hostinská činnost, ubytovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 911,743 01 Bílovec
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 základního
vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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,
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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
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 911,743 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
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: Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1346, 742 58 Příbor
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 základního
vzdělání, poskytování předškolního 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
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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
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, příspěvková organizace
sídlo: Dukelská 1346, 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
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, Fulnek, Sborová 81, příspěvková
organizace
sídlo: Sborová 81, 742 45 Fulnek
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. 81, na parc. č. 82, budova č. p. 281, na parc. č. 702,
– pozemky, parc. č. 82, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 95, ost. plocha, parc. č. 702, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 704, ost. plocha, parc. č. 705, ost. plocha, – ostatní stavby, parc. č. 702, kotelna, 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: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

stránka 748

Ústřední věstník

Částka 18

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, Fulnek, Sborová 81, příspěvková
organizace
sídlo: Sborová 81, 742 45 Fulnek
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
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 54, 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. 1995, na st. parc. č. 1831, – pozemky, st. parc.
č. 1831, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 431/64, orná půda, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní 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
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 54, 741 01 Nový Jičín
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: 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: Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace
sídlo: Tovární 386 742 13 Studénka
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
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Studénka, Tovární 386, příspěvková organizace
sídlo: Tovární 386 742 13 Studénka
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: 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: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1053, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
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 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
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1053, 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: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
sídlo: Štramberská 189, 742 21 Kopřivnice
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 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 v hodnotě – budova č. p. 189, na parc. č. 1204, – pozemky, parc. č. 1204, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1205, ost. plocha, 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
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace
sídlo: Štramberská 189, 742 21 Kopřivnice
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: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klímkovice, příspěvková organizace
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sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, poskytování předškolního vzdělávání, poskytování základního vzdělání, poskytování zájmového vzdělávání
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán k hospodaření a 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

22. 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, Klímkovice, 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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice
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. 1122, na parc. č. 1194/3, – pozemky, parc. č. 1194/3,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1194/4, ost. plocha, parc. č. 1194/31, ost. plocha, parc. č. 1194/33, ost. plocha,
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
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 1122, 742 21 Kopřivnice
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, 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: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková
organizace
sídlo: Komenského 64, 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:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 509, na st. parc. č. 1668, – pozemky, st. parc. č. 1668,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 246/4, ost. plocha, 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
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková
organizace
sídlo: Komenského 64, 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: 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, prodej vlastních výrobků
h) 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: Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 56, 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. 1032, na st. parc. č. 565, stavba bez č. p./če., na st.
parc. č. 360, stavba bez č. p./če., na st. parc. č. 614/1, – pozemky, st. parc. č. 360, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 565, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 614/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 484/1, ost. plocha, parc.
č. 484/2, zahrada, parc. č. 484/6, ost. plocha, parc. č. 910, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
sídlo: Revoluční 56, 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: 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
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 607, 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 v hodnotě – budova č. p. 607, na parc. č. 3211, – pozemky, parc. č. 3211,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3212, zahrada, – ostatní stavby, přístavba, dílna, kůlna, bazén, ploty, příjezdová
komunikace, hřiště, 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,
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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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 607, 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
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 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. 531, na parc. č. 178/3, v k. ú. Místek,
– budova č. p. 1729, na parc. č. 567/5, budova č. p. 2806, na parc. č. 2674/28, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2674/58, vše v k. ú. Moravská Ostrava,
– budova č. p. 826, Nový Jičín, na st. parc. č. 1116/1, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– pozemky, parc. č. 178/3, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Místek,
– parc. č. 567/4, ost. plocha, parc. č. 567/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2674/27, ost. plocha, parc.
č. 2674/28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2674/58, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava,
– st. parc. č. 1116/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 28/5, ost. plocha, parc. č. 28/9, ost. plocha, parc. č. 28/10,
ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– ostatní, parc. č. 2674/27, nájezdová rampa, zpevněné plochy, oplocení, 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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 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, pronájem majetku, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, obchodní
činnost včetně zprostředkování, poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály, 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: Pedagogicko-psychologická poradna, 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. 1154, na st. parc. č. 436, – pozemky, st. parc. č. 436,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 246, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 140/2, zahrada, vše v k. ú. Nový JičínDolní 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:
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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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, 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: 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: Střední škola hotelnictví a gastronomie, 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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 252, na st. parc. č. 2349, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 2345, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 2346, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 2347, budova bez
č. p./če., na st. parc. č. 2348, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 2350, garáž, na st. parc. č. 3726, vše v k. ú.
Frenštát pod Radhoštěm,
– budova č. p. 128, Nový Jičín, na st. parc. č. 44/1, 144/2, v k. ú. Nový Jičín-město,
– pozemky, st. parc. č. 2345, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2346, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2347,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2348, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2349, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 2350, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2351, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3726, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2657/1, ost. plocha, parc. č. 2657/5, ost. plocha, parc. č. 4553, ost. plocha, parc. č. 4554,
ost. plocha, parc. č. 4555, ost. plocha, parc. č. 4556, ost. plocha, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm,
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– st. parc. č. 44/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 144/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nový Jičín-město,
– ostatní stavby (nepodléhající zápisu do KN), parkoviště, cihlová zeď, prostranství, prostranství u budovy,
oplocení, plynovod, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, komunikace, v k. ú. Nový Jičín-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
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola hotelnictví a gastronomie, 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, 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, obchodní činnost
včetně zprostředkování, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
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: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace
sídlo: Solná 8, 746 01 Opava
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 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace
sídlo: Solná 8, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 639, 749 01 Vítkov
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. 639, na parc. č. 2075/2, – pozemek, parc. č. 2075/2,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkov, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 639, 749 01 Vítkov
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, obchodní činnost včetně zprostředkování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, 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. 11, Háj ve Slezsku na parc. č. 676, budova bez
č. p./če., na parc. č. 677, – pozemky, parc. č. 676, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 677, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 678, zahrada, – ostatní, trvalý porost, vše v k. ú. Chabičov 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, 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, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní okruh 11, 746 01 Opava
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. 674, Předměstí, na parc. č. 794, v k. ú. Opava-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní okruh 11, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 313. 747 41 Hradec nad Moravicí
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
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace
sídlo: Zámecká 313. 747 41 Hradec nad Moravicí
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, 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. 586, Háj ve Slezsku na parc. č. 268, – pozemky,
parc. č. 266/1, zahrada, parc. č. 266/2, ost. plocha, parc. č. 267, zahrada, parc. č. 268, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 269, ost. plocha, parc. č. 271, ost. plocha, vše v k. ú. Hlučín, 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
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50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, 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
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Opava, 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. 517, Předměstí, na parc. č. 50, budova č. p. 1655,
Předměstí, na parc. č. 132/1, budova č. p. 1656, Předměstí, na parc. č. 132/2, budova bez č. p./če., na parc.
č. 132/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 132/4, – pozemky, parc. č. 47/2, zahrada, parc. č. 50, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 132/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 132/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 132/3, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 132/4, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Opava, 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, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Slezské gymnázium Opava, 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. 848, Předměstí, na parc. č. 927, budova č. p. 879,
Předměstí, na parc. č. 929, budova č. p. 880, Předměstí, na parc. č. 926/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 926/2,
– pozemky, parc. č. 926/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 926/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 927, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 928, ost. plocha, parc. č. 929, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 930/3, ost. plocha, parc.
č. 931, zahrada, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Slezské gymnázium Opava, 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
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 145, 749 01 Vítkov
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. 145, na parc. č. 1774, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1807/2, – pozemky, parc. č. 1765, zahrada, parc. č. 1774, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1775, ost. plocha,
parc. č. 1776, ost. plocha, parc. č. 1807/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkov, 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
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 145, 749 01 Vítkov
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, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, 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. 467, Předměstí, na parc. č. 165, budova č. p. 1654,
Předměstí, na parc. č. 2370/6, budova č. p. 2139, Předměstí, na parc. č. 2530/13, budova č. p. 2140, Předměstí,
na parc. č. 2530/212, budova bez č. p./če., na parc. č. 2370/85, budova bez č. p./če., na parc. č. 2371/7, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2371/17, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– budova bez č. p./če., na st. parc. č. 91, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 962, vše v k. ú. Stěbořice,
– pozemky, parc. č. 165, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 166/1, ost. plocha, parc. č. 167/3, ost. plocha, parc.
č. 2370/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2370/7, ost. plocha, parc. č. 2370/8, ost. plocha, parc. č. 2370/85,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2371/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2371/8, ost. plocha, parc. č. 2371/9,
zahrada, parc. č. 2371/17, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/212, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/213,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/269, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– st. parc. č. 91, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 962, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 93/2, ost. plocha, parc.
č. 112, ost. plocha, vše v k. ú. Stěbořice,
– ostatní, garáž, garáž, garáž, garáž, garáž, garáž, parkoviště, hřiště, oplocení zahrady, chodníky, venkovní
osvětlení, vše v k. ú. Opava-Předměstí, ulož. hospod. strojů, mobilní buňka, mobilní buňka, mobilní buňka,
mobilní buňka, oplocení školky, žel. konstrukce, skleník, komunikace, oplocení, vše v k. ú. Stěbořice, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, 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, ubytovací služby, hostinská činnost, silniční motorová doprava osobní a nákladní, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mendelovo gymnázium, Opava, 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. 397, Město, na parc. č. 1, – pozemky, parc. č. 6840,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 921, ost. plocha, parc. č. 480, zahrada, vše v k. ú. Opava-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mendelovo gymnázium, Opava, 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, ubytovací služby, hostinská činnost, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 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. 373, Město, na parc. č. 552, budova č. p. 399, Město,
na parc. č. 553/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 553/2, vše v k. ú. Opava-Město,
– budova č. p. 1849, Předměstí, na parc. č. 2702/166, v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemky, parc. č. 551, zahrada, parc. č. 552, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 553/1, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 553/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 553/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Město,
– parc. č. 2702/166, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2702/212, ost. plocha, vše v k. ú. Opava-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,

stránka 772

Ústřední věstník

Částka 18

– 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
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 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, zámečnictví, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 34, 746 01 Opava
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. 411, Město, na parc. č. 7, budova č. p. 402, Předměstí, na parc. č. 2410, budova č. p. 493, Předměstí, na parc. č. 2411, budova č. p. 501, Předměstí, na parc. č. 2414,
budova č. p. 644, Předměstí, na parc. č. 676, budova č. p. 778, Předměstí, na parc. č. 639, budova č. p. 867,
Předměstí, na parc. č. 623, garáž, na parc. č. 622/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 622/6, garáže, na parc.
č. 654/8, 674/2, 674/3, 674/4, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemky, parc. č. 7, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město,
– parc. č. 622/1, zahrada, parc. č. 622/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 622/4, ost. plocha, parc. č. 622/5,
zahrada, parc. č. 622/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 623, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 638, zahrada,
parc. č. 639, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 654/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 676, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2409, zahrada, parc. č. 2410, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2411, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2412, zahrada, parc. č. 2413, zahrada, parc. č. 2414, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 34, 746 01 Opava
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, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, ubytovací služby, čištění a praní textilu a oděvů, provozování cestovní agentury, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace
sídlo: Husova 6, 746 01 Opava
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, Předměstí, na parc. č. 2455, budova č. p. 514,
Předměstí, na parc. č. 2456, budova bez č. p./če., na parc. č. 2458/2, vše v k. ú. Opava-Předměstí, budova
č. p. 237, Město, na parc. č. 493, v k. ú. Opava-Město,
– budova bez č. p./če., na st. parc. č. 2486, 2492, 2498, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy,
– pozemky, parc. č. 2454, zahrada, parc. č. 2455, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2456, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2457, zahrada, parc. č. 2458/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.Opava-Předměstí,
– parc. č. 493, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Opava-Město,
– st. parc. č. 2492, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2498, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, 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,
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–
–
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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
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace
sídlo: Husova 6, 746 01 Opava
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, kopírovací práce, pronájem majetku, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Opava, 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. 630, Předměstí, na parc. č. 548/2, budova bez
č. p./če., na parc. č. 548/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 548/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 560, vše
v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemky, parc. č. 548/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 548/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 548/3, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 548/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 559/4, ost. plocha, parc. č. 559/15, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 559/16, ost. plocha, parc. č. 560, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 565, ost. plocha,
vše v k. ú. Opava-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,
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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
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola stavební, Opava, 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, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Vítkov-Podhradí, 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. 2, na parc. č. 2/1, budova na parc. č. 2791, 2792,
2793, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2813/2,
2815/2, vše v k. ú. Vítkov,
pozemky, parc. č. 2/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2766/2, lesní porost, parc. č. 2767/1, trvalý travní porost,
parc. č. 2790, ost. plocha, parc. č. 2791, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2792, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2793, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2795, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2796, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2797, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2798, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2799, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2800, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2801, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2802, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2803, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2804, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2805, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2806, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2807, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2808, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2809, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2810, ost. plocha, parc. č. 2811, ost. plocha, parc. č. 2812, ost.
plocha, parc. č. 2813/1, ost. plocha, parc. č. 2813/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2814/1, ost. plocha, parc.
č. 2814/2, ost. plocha, parc. č. 2815/1, ost. plocha, parc. č. 2815/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2816/2, lesní
pozemek,
– ostatní stavby (nepodléhající zápisu do KN), parc. č. 2/1, mobilní buňka, parc. č. 2811, budova vrátnice, inženýrské sítě, parc. č. 2812, inženýrské sítě, silnoproudé kabelové rozvody, parc. č. 2813/1, trubní
kanalizační síť, parc. č. 2813/2, opěrná zeď ČOV, parc. č. 2814/1, závodová komunikace, parc. č. 2814/2,
inženýrské sítě, parc. č. 2815/1, silnoproudé kabelové rozvody, trubní kanalizační síť, závodová komunika-
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ce, inženýrské sítě, oplocení z drát. pletiva, otevřené kluziště, mycí deska, rozvodná vodovodní síť, trubní
venkovní kanalizační síť, splašková kanalizace, kabelová osvětlovací síť, plynovod dílny, plynovod SOU,
hlavní plynová přípojka, parc. č. 2815/2, sociální část tělocvičny, parc. č. 2817, hlavní plynová přípojka,
parc. č. 2766/2, hřiště, vše v k. ú. Vítkov, 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
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Vítkov-Podhradí, 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, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, ostraha majetku a osob, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborné učiliště stavební, Opava, 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. 2309, Předměstí, na parc. č. 2704/9, budova
č. p. 2763, Předměstí, na parc. č. 820/3, budova č. p. 2905, Předměstí, na parc. č. 2702/504, budova bez
č. p./če., na parc. č. 821/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 821/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 821/5, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2704/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2704/13, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemky, parc. č. 820/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 821/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 821/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 821/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 821/4, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 821/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2702/496, ost. plocha, parc. č. 2702/504, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2704/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2704/4, ost. plocha, parc. č. 2704/9, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2704/11, ost. plocha, parc. č. 2704/13, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborné učiliště stavební, Opava, 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, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba
elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, zednictví, pokrývačství,
tesařství, vodoinstalatérství, topenářství, truhlářství, klempířství a oprava karoserií, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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73. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, 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. 482, Předměstí, na parc. č. 168, budova č. p. 2886,
Předměstí, na parc. č. 571/16, – pozemky, parc. č. 168, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 169, ost. plocha, parc.
č. 571/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 571/17, zahrada, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, 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, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, reklamní
činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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75. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákovy sady 2, 746 01 Opava
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. 176, na parc. č. 201, budova č. p. 180, na parc. č. 208,
– pozemky, parc. č. 201, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 208, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
76. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákovy sady 2, 746 01 Opava
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, pronájem majetku, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 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: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, 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. 141, na st. parc. č. 144/1, – pozemky, st. parc.
č. 144/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1003, ost. plocha, parc. č. 1006, ost. plocha, parc. č. 1030/5, ost. plocha,
– ostatní, dřevěná chatka, dřevěná kůlna – vše v k. ú. Radkov u Vítkova, 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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákovy sady 4, 746 01 Opava
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 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 v hodnotě – budova č. p. 174, na parc. č. 200, – pozemek, parc. č. 200, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákovy sady 4, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Svobody 8, 748 01 Hlučín
identiﬁkační číslo: beze změny

stránka 782

Ústřední věstník

Částka 18

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, 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 v hodnotě – budova č. p. 228, na parc. č. 298/1, 298/3, – pozemky, parc.
č. 298/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 298/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hlučín, 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Svobody 8, 748 01 Hlučín
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace
sídlo: E. Krásnohorské 8, 746 01 Opava
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. 2543, na parc. č. 2530/577, – pozemky, parc.
č. 2530/577, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/219, ost. plocha, vše v k. ú. Opava-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace
sídlo: E. Krásnohorské 8, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 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. 336, na parc. č. 216/3, budova č. p. 711, na parc.
č. 554/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 216/11, – pozemky, parc. č. 216/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 216/8, ost. plocha, parc. č. 216/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 554/1, zahrada, parc. č. 554/2, zast. plocha
a nádvoří, – ostatní, zámková dlažba, vše v k. ú. Hlučín, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, 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 zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
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, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská
1, příspěvková organizace
sídlo: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
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, na parc. č. 273, budova bez č. p./če., na parc.
č. 277/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 276, budova bez č. p./če., na parc. č. 277/3, budova č. p. 158, na parc.
č. 275, – pozemky, parc. č. 273, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 275, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 276, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 277/1, ost. plocha, parc. č. 277/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 277/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 277/4, ost. plocha, parc. č. 936, ost. plocha, parc. č. 352, zahrada, parc. č. 353, zahrada,
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– ostatní, stavba, hřiště – vše v k. ú. Velké Heraltice, 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, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská
1, příspěvková organizace
sídlo: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce 1, příspěvková organizace
sídlo: nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov
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 předškolního vzdělávání, poskytování základního vzdělání, poskytování základů 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 v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 1, budova č. p. 1, na parc. č.
2/2, – pozemky, parc. č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkov, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace

stránka 786

Ústřední věstník

Částka 18

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
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce 1, příspěvková organizace
sídlo: nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace
sídlo: ČSA 718, 747 87 Budišov nad Budišovkou
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. 718, na st. parc. č. 339, budova č. p. 636, na st. parc.
č. 689, – pozemky, st. parc. č. 689, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 339, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 61/1, ost. plocha, parc. č. 274/4, zahrada, parc. č. 59/1, zahrada, parc. č. 1652/14, trvalý travní porost, parc.
č. 1652/15, trvalý travní porost, – ostatní, provozní sklad, sklad, vše v k. ú. Budišov nad Budišovkou, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace
sídlo: ČSA 718, 747 87 Budišov nad Budišovkou
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace
sídlo: 747 84 Melč 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 4, na st. parc. č. 4, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 481, garáž, na st. parc. č. 482, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 5, – pozemky, st. parc. č. 4, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 5, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 481, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 482, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 272, ost. plocha, parc. č. 275, ost. plocha, – ostatní, st. parc. č. 4, 5, technické zázemí,
technické zázemí, elektrické vytápění, stropy, stropy, telefonní rozvody, telefonní aparáty, telefonní přístroj,
propojení TÚ, parc. č. 272, hřiště, st. parc. č. 5, sklep, parc. č. 272, náves, porosty, parc. č. 275, přípojka k veřejné kanalizaci, vše v k. ú. Melč, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace
sídlo: 747 84 Melč 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Středisko volného času, Opava, 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. 227, na parc. č. 20/1, garáž, na parc. č. 20/2, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2438/3, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– budova č.e. 55, na st. parc. č. 174, v k. ú. Domoradovice,
– pozemky, parc. č. 20/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 20/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemek, parc. č. PK 632, pozemek ve zjednodušené evidenci, v k. ú. Domoradovice, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Středisko volného času, Opava, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
sídlo: Rybí trh 14, 746 01 Opava
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. 171, na parc. č. 190/1, garáž, na parc. č. 190/2, garáž,
na parc. č. 190/6, vše v k. ú. Opava-Město,
– byt č. 1035/2 v bytovém domě č. p. 1035, na pozemku parc. č. 1156/10, dílna nebo provozovna č. 1035/19
v bytovém domě č. p. 1035 na pozemku parc. č. 1156/10, včet ně celkového podílu na společných částech
domu ve výši 3290/93549, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– pozemky, parc. č. 190/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 190/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 190/3, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 190/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 195/1, zahrada, parc. č. 195/2, zahrada,
parc. č. 196/2, zahrada, – ostatní, technické zhodnocení, vše v k. ú. Opava-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
sídlo: Rybí trh 14, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace
sídlo: Rybí trh 7-8, 746 01 Opava
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. 202/3, v k. ú. Opava-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace
sídlo: Rybí trh 7-8, 746 01 Opava
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 zaměstnancům 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Školní statek, Opava, 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. 526, na parc. č. 2544/1, budova č. p. 2615, na parc.
č. 2546, budova č. p. 2911, na parc. č. 2222/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 2218/17, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 2218/18, budova bez č. p./če., na parc. č. 2218/19, budova bez č. p./če., na parc. č. 2218/40, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2219/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/3,
budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/9, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2221/10, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/29, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/38, budova bez
č. p./če., na parc. č. 2221/39, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/40, budova bez č. p./če., na parc. č. 2221/41,
budova bez č. p./če., na parc. č. 2222/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2222/4, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2222/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 2222/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 2223/5, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 2371/11, budova bez č. p./če., na parc. č. 2371/14, budova bez č. p./če., na parc. č. 2544/2, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2544/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 2547, budova bez č. p./če., na parc. č. 2548,
budova bez č. p./če., na parc. č. 2550/10, budova bez č. p./če., na parc. č. 2550/26, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2550/25, budova bez č. p./če., na parc. č. 2550/6, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– budova č. p. 139, na st. parc. č. 101, budova č. p. 140, na st. parc. č. 105, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 89, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 104, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 107, budova bez č. p./če.,
na st. parc. č. 108, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 152, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 153/2, vše
v k. ú. Stěbořice,
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– bytová jednotka č. p./č.j. 176/2 s podílem 83/332 na společných částech bytového domu č. p. 176 na pozemku st. parc. č. 99/2 v k. ú. Stěbořice, obec Stěbořice,
– pozemky, parc. č. 2218/17, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2218/18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2218/19,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2218/40, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2219/1, orná půda, parc. č. 2219/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2221/4, ost. plocha, parc. č. 2221/5, ost. plocha, parc. č. 2221/6, ost. plocha, parc. č. 2221/7, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2221/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/16,
ost. plocha, parc. č. 2221/17, vodní plocha, parc. č. 2221/27, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/29, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2221/30, ost. plocha, parc. č. 2221/31, ost. plocha, parc. č. 2221/38, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2221/39, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/40, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2221/41,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2222/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2222/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2223/2, ost.
plocha, parc. č. 2223/3, ost. plocha, parc. č. 2223/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2351/3, orná půda, parc.
č. 2351/4, orná půda, parc. č. 2371/4, zahrada, parc. č. 2371/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2371/12,
ost. plocha, parc. č. 2371/13, ost. plocha, parc. č. 2371/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2371/15, zahrada, parc. č. 2529/3, ost. plocha, parc. č. 2530/3, zahrada, parc. č. 2530/372, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2530/373, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/375, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/376, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2530/377, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2530/378, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2530/470, ost. plocha, parc. č. 2530/614, ost. plocha, parc. č. 2530/711, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2530/753, ost. plocha, parc. č. 2530/754, ost. plocha, parc. č. 2543, ost. plocha, parc. č. 2544/1, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2544/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2544/3, ost. plocha, parc. č. 2544/4, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2545, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2546, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2547,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2548, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2549, ost. plocha, parc. č. 2550/6, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2550/9, ost. plocha, parc. č. 2550/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2550/11, ost.
plocha, parc. č. 2550/14, ost. plocha, parc. č. 2550/25, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2550/26, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2551/1, ost. plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– parc. č. 1459/2, ost. plocha, parc. č. 1459/3, ost. plocha, parc. č. 1459/4, ost. plocha, vše v k. ú. Slavkov
u Opavy,
– parc. č. 371/2, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Otice,
– parc. č. 122/14, vodní plocha, parc. č. 132/2, vodní plocha, vše v k. ú. Štítina,
– st. parc. č. 89, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 101, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 102, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 104, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 105, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 106,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 107, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 108, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 152, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1053/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 93/1, ost. plocha, parc.
č. 94, zahrada, parc. č. 96, zahrada, parc. č. 113, zahrada, GP 251/8, vše v k. ú. Stěbořice,
– ostatní, parc. č. 2547, vodovod, kanalizace, přípojka, sadové úpravy, parc. č. 2548, náhradní vodní zdroj,
parc. č. 2550/14, vodovodní přípojka, kanalizace, el. přípojka, parc. č. 2550/6, komunikace, chodníky, kašna, sadové úpravy, venkovní osvětlení, přeložka NN, vodovod, kanalizace, oplocení, poskliz. linka, účelové
zařízení, skl. zem. potřeb, výpočetní středisko, stacionář olejů, budova stacionáře, přístřešek pro stroje,
benzinové čerpadlo, oplocení farmy, studna, zpevněná plocha, zpevněná plocha, okrasný plot, oplocení,
hala K 12, oplocení betonové, protihluková zeď, vodovodní rozvod, chatka, chatka, kanalizace, vodovod,
rozvod VN, teplovod, ven. roz. vodov., kanalizace, rozvod, telefonní přípojka, kanalizace, vodovod, telekomunik., kanalizace, přípojka VN, buňka Unimo, venkovní kanalizace, přel. el. ved. NN, el. přípojka NN,
8 ks buňky Unimo, vod. ovocná školka, plyn. přípoj. kotelna, olejov. hospodářství, polní cesty, komunikace,
komunikace, komunikace, komunikace, komunikace, ost. plocha, panel. cesta, zpevnění dvora, vozovka
lehká, vozovka lehká, komunikace, zakládky I, komunikace, zakládky II, komunikace, opěrná zídka, oplocení okrasné zahrady, oplocená odst. plocha, oplocení zahrady, oplocení u poskl., nakl. rampa, odst. plocha,
opěrná zídka, oplocení pozemku, přístřešek na kola, sadové úpravy, močůvková jímka, ústřední topení,
nádrž. na hnoj., nádrž na vodu, nádrž olejů, nádrž olejů, vodní bazén, jímka sil. šťáv, lapol, parc. č. 2371/4,
2 skleníky, parc. č. 2371/15, 2 skleníky, parc. č. 2221/4 a 2221/5, 4 senážní věže, parc. č. 2221/4 a 2221/5,
2 senážní věže, parc. č. 2222/1, 2x kalové hospod., vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– hromosvody, ocelový přístřešek, mostní váha, močůvková jímka, studna, kanalizace, kalové jímky, st. parc.
č. 106, 2 silážní věže, vše v k. ú. Stěbořice, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Školní statek, Opava, 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: zemědělství a prodej výpěstků, silniční motorová doprava osobní a nákladní, hostinská činnost, opravy silničních vozidel, dopravní služby speciálními vozidly, demolice a zemní práce, výroba strojů
a zařízení, obchodní činnost včetně zprostředkování, truhlářství, obráběčství, zámečnictví, pronájem majetku,
provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní
stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, 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 20. 12. 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, Opava,
Olomoucká 88, příspěvková organizace
sídlo: Olomoucká 88, 746 01 Opava
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,
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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 20. 12. 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, Opava,
Olomoucká 88, příspěvková organizace
sídlo: Olomoucká 88, 746 01 Opava
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
sídlo: Slezského odboje 5, 746 01 Opava
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. 144, budova č. p. 361, na parc.
č. 145/2, – pozemky, parc. č. 143, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 144, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 145/2,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
sídlo: Slezského odboje 5, 746 01 Opava
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, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
sídlo: Kolofíkovo nábřeží 51, 746 01 Opava
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. 1062, na st. parc. č. 1540, budova č. p. 1095, na
st. parc. č. 1582, budova č. p. 1096, na st. parc. č. 1583, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1566, budova bez
č. p./če., na st. parc. č. 1652, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1653, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1654,
budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1655, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1656, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 1657, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 2659, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy,
– budova č. p. 345, na parc. č. 1117, v k. ú. Kylešovice,
– pozemky, st. parc. č. 1540, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1566, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1582,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1583, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1652, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 1653, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1654, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1655, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 1656, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1657, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2659,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2692, ost. plocha, parc. č. 2693/1, ost. plocha, parc. č. 2693/2, ost. plocha,
parc. č. 2744, ost. plocha, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy,
– parc. č. 1117, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1118, zahrada, vše v k. ú. Kylešovice,
– ostatní, parc. č. st.1540, kryt CO, prům. plyn. II, st. parc. č. 1582, soustružna, st. parc. č. 1583, vedení
místní cesty škol. dílen, st. parc. č. 2693/1, terénní úpravy, hřiště pro beach-voljebal, bufet s příslušenstvím,
bazén, venkovní úpravy, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
sídlo: Kolofíkovo nábřeží 51, 746 01 Opava
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, obráběčství, zámečnictví, svářečské kursy včetně přezkoušení, ubytovací zařízení,
která nejsou koncesovanou živností, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, výroba textilií, textilních výrobků,
oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 1, 746 01 Opava
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. 519, na parc. č. 171, budova č. p. 520, na parc.
č. 172, budova bez č. p./če., na parc. č. 162/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 166/3, budova bez č. p./če., na parc.
č. 167/2, – pozemky, parc. č. 162/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 166/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 167/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 170, ost. plocha, parc. č. 171, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 172, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 173, ost. plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 1, 746 01 Opava
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, hostinská
činnost, pronájem majetku, ubytovací služby, prodej vlastních výrobků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní náměstí 9, 794 01 Krnov
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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní náměstí 9, 794 01 Krnov
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice
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,
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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
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
sídlo: Čapkova 6, 795 01 Rýmařov
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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
sídlo: Čapkova 6, 795 01 Rýmařov
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
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
sídlo: nám. J. Žižky 6, 792 01 Bruntál
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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
sídlo: nám. J. Žižky 6, 792 01 Bruntál
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, 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. 7, na parc. č. 18, budova č. p. 8, na parc. č. 19, garáž,
na parc. č. 20, budova č. p. 9, na parc. č. 21, budova č. p. 10, na parc. č. 22, budova č. p. 11, na parc. č. 23, vše
v k. ú. Bruntál-město,
– budova bez č. p./če., na st. parc. č. 298, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 323, vše v k. ú. Staré Město
u Bruntálu,
– pozemky, parc. č. 18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 20, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 21, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 22, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 23, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál-město,
– st. parc. č. 298, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 323, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 94/2, ost. plocha, parc.
č. 2378/4, ost. plocha, parc. č. 2066/3, orná půda, parc. č. 2066/4, orná půda, parc. č. 2183/5, trvalý travní
porost, parc. č. 2205, trvalý travní porost, vše v k. ú. Staré Město u Bruntálu, 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, 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, hostinská
činnost, kopírovací práce, ubytovací služby, obchodní činnost včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo
svazkem obcí, pronájem majetku, zemědělství a prodej výpěstků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, 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. 499, Pod Cvilínem, na parc. č. 1145, budova bez
č. p./če., na parc. č. 1146, budova bez č. p./če., na parc. č. 1147, budova bez č. p./če., na parc. č. 1148, budova
bez č. p./če., na parc. č. 3192/2, budova č. p. 254, Pod Cvilínem, na parc. č. 615, budova č. p. 255, Pod Cvilínem, na parc. č. 616, budova bez č. p./če., na parc. č. 618, vše v k. ú. Opavské Předměstí,
– pozemky, parc. č. 641, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 614, zahrada, parc. č. 615, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 616, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 617, ost. plocha, parc. č. 618, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 619, zahrada, vše v k. ú. Opavské Předměstí,
– parc. č. 2848/2, ost. plocha, parc. č. 2849, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2868, ost. plocha, parc. č. 2872,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí,
– ostatní, parc. č. 3192/2, oplocení „C“, oplocení školy, v k. ú. Opavské 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, 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, provozování autoškoly, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, svářečské kursy včetně
přezkoušení, ubytovací služby, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Krnov, 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. 19, na parc. č. 41, Pod Bezručovým vrchem, – pozemky, parc. č. 41, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Krnov, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Bruntál, 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. 1423, na parc. č. 2296, – pozemky, parc. č. 2296,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2294, zahrada, parc. č. 2297, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, parc. č. 2296,
hřiště, sklad, vše v k. ú. Bruntál-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Bruntál, 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, kopírovací práce, mimoškolní výchova
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, 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. 145, na parc. č. 342, Pod Bezručovým vrchem, budova č. p. 841, na parc. č. 2603, 2604/2, Pod Bezručovým vrchem, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí,
– budova č. p. 1, na parc. č. 1, Pod Cvilínem, v k. ú. Opavské předměstí,
– pozemky, parc. č. 342, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2603, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2604/2, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí,
– parc. č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2/1, ost. plocha, vše v k. ú. Opavské 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, 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, hostinská činnost, ubytovací služby, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, pořádání
kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, obchodní činnost včetně zprostředkování, reklamní
činnost a marketing, kopírovací práce, mimoškolní výchova
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola průmyslová, Krnov, 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. 137, na parc. č. 312, Pod Bezručovým vrchem, budova na parc. č. 334/1, 334/4, – pozemky, parc. č. 312, zast. plocha, parc. č. 334/1, zast. plocha, parc. č. 334/4,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Krnov-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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola průmyslová, Krnov, 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, ubytovací služby, obchodní činnost včetně zprostředkování, zámečnictví, obráběčství, truhlářství, výroba
a opravy čalounických výrobků, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola Bruntál, 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. 814, na parc. č. 2247, budova č. p. 815, na parc.
č. 2241, budova č. p. 816, na parc. č. 2242, budova č. p. 817, na parc. č. 2243, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2244, budova bez č. p./če., na parc. č. 2248, budova bez č. p./če., na parc. č. 2249/2, – pozemky, parc.
č. 2241, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2242, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2243, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2244, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2245, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2246, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2247, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2248, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2249/1, ost. plocha, parc.
č. 2249/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2250, ost. plocha, parc. č. 2251, ost. plocha, parc. č. 2252, ost. plocha,
vše v k. ú. Bruntál-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 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola Bruntál, 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, hostinská činnost, závodní stravování zaměstnancům právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, provozování autoškoly, měření
emisí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace
sídlo: Hlubčická 11, 794 01 Krnov
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 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,
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Krnov, Hlubčická 11, příspěvková organizace
sídlo: Hlubčická 11, 794 01 Krnov
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace
sídlo: Hašlerova 2, 793 65 Město Albrechtice
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 základního vzdělání, poskytování základů 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 v hodnotě – budova č. p. 483, na parc. č. 505, – pozemek, parc. č. 505, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Město Albrechtice, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace
sídlo: Hašlerova 2, 793 65 Město Albrechtice
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 1, 795 01 Rýmařov
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 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
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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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 1, 795 01 Rýmařov
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
sídlo: Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál
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. 769, na parc. č. 1839, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1840/2, – pozemek, parc. č. 1839, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Bruntál-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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
sídlo: Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, 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: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace
sídlo: 793 11 Milotice nad Opavou
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, příspěvková organizace
sídlo: 793 11 Milotice nad Opavou
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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
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