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Částka 19

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, 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. 1124, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 3280/1,
budova č. p. 1123, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 3279, budova č. p. 1122, Pod Bezručovým vrchem, na
parc. č. 3276, budova č. p. 1121, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 3275, budova č. p. 1206, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 3529, budova č. p. 1097, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 3228, – pozemky, parc.
č. 3228, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3275, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3276, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3278, ost. plocha, parc. č. 3279, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3280/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3529,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3530, zahrada, 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,
– 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: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, 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:
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mění se takto: hostinská činnost, ubytovací služby, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
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
b) název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, 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. 292, na parc. č. 179, – pozemky, parc. č. 178/1, ost.
plocha, parc. č. 178/6, ost. plocha, parc. č. 179, – ostatní, technické zhodnocení, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 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 umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, 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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5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
sídlo: Třanovského 596, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
sídlo: Třanovského 596, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
pronájem majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
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: Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov
identiﬁkační číslo: beze změny

Částka 19

Ústřední věstník

stránka 821

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Jablunkov, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace
sídlo: 739 44 Brušperk 261
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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
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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: Základní umělecká škola, Brušperk 261, příspěvková organizace
sídlo: 739 44 Brušperk 261
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
sídlo: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 410, na parc. č. 1277, – pozemky, parc. č. 1277,
zast. plocha, parc. č. 1253/4, trvalý travnatý porost, parc. č. 1253/3, trvalý travnatý porost, parc. č. 1250/5,
zahrada, parc. č. 1258/9, ost. plocha, parc. č. 1258/1, ost. plocha, parc. č. 1258/2, ost. plocha, parc. č. 1258/5,
ost. plocha, parc. č. 1243/5, ost. plocha, parc. č. 1263/3, ost. plocha, parc. č. 1248/2, zahrada, parc. č. 1248/1,
zahrada, parc. č. 1308/3, ost. plocha, parc. č. 1260/1, ost. plocha, parc. č. 1233, ost. plocha, parc. č. 1308/4, ost.
plocha, parc. č. 1258/11, ost. plocha, parc. č. 1258/10, ost. plocha, parc. č. 1260/2, ost. plocha, parc. č. 1263/1,
ost. plocha, parc. č. 1263/2, ost. plocha, vše v k. ú. Frýdek, 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
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
sídlo: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
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: Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace
sídlo: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 451, na parc. č. 968/4, budova bez č. p./če., na parc.
č. 968/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 968/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 968/8, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 968/9, – pozemky, parc. č. 960/4, zahrada, parc. č. 968/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 968/3, ost.
plocha, parc. č. 968/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 968/5, ost. plocha, parc. č. 968/6, ost. plocha, parc. č.
968/8, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek, 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
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace
sídlo: tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, pronájem majetku, ubytovací služby, 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
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 1498, na parc. č. 535/23, – pozemek, parc. č. 535/23,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Třinec, 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. 713, Staré Město, na parc. č. 2465/1, – pozemky,
parc. č. 2465/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2465/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Třinec, 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,
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– 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: Gymnázium, Třinec, 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, pronájem majetku, kopírovací práce, 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
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 684, na parc. č. 1238/3, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1238/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 1238/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 1238/6, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 1238/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 1238/12, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,
– budova č. p. 2069, na parc. č. 1951/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 1951/2, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1951/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 1951/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 1951/7, vše v k. ú. Místek,
– pozemky, parc. č. 1238/2, ost. plocha, parc. č. 1238/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1238/4, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1238/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1238/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1238/7,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1238/12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1238/23, ost. plocha, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,
– parc. č. 1951/1, ost. plocha, parc. č. 1951/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1951/3, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1951/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1951/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1951/7, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Místek,
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– ostatní (stavby nepodléhající zápisu do KN), parc. č. 1238/3, oplocení, septik, zpev. plochy jeřáb, výměníková stanice, garáže, dřevěný sklad, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,
– ostatní, parc. č. 1238/4, oplocení sadové úpravy, hlavní řad pitné vody, kanalizace, hlavní řad teplé vody,
venkovní osvětlení, kabel. rozvody slaboproud, hřiště, kabel. rozvody slaboproud, hlavní rozvod silnoproud,
horkovod, parc. č. 1951/2, dílny zednických oborů, parovod, parkoviště, parc. č. 1951/7, příjezdová komunikace, odstavná plocha, trafostanice, vše v k. ú. Místek, 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
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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, zámečnictví, reklamní činnost a marketing, 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
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – pozemky, parc. č. 1052/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1053/1,
ost. plocha, parc. č. 1053/2, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, (stavby nepodléhající zápisu do KN), technické
zhodnocení (zateplení), technické zhodnocení (klub), technické zhodnocení, technické zhodnocení, technické
zhodnocení, vše v k. ú. Místek, 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
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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, 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
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1598, na parc. č. 161/1, budova č. p. 1639, na parc.
č. 161/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 161/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 161/3, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 161/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 161/6, jiná stavba č. p. 939, na parc. č. 161/10, 161/13, vše
v k. ú. Místek,
– pozemky, parc. č. 161/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 161/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 161/3, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 161/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 161/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 161/6,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 161/7, ost. plocha, parc. č. 161/8, ost. plocha, parc. č. 161/10, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 161/14, ost. plocha, vše v k. ú. Místek,
– ostatní, parc. č. 161/7, hřiště, atletická dráha, komunikace, vše v k. ú. Místek, 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
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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, zámečnictví, obráběčství, obchodní činnost včetně zprostředkování,
závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených
krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, kopírovací služby
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: Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny

stránka 830

Ústřední věstník

Částka 19

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 123, na parc. č. 183, budova č. p. 482, na parc. č.
970, vše v k. ú. Místek,
– budova č. p. 471, na st. parc. č. 687/1, v k. ú. Morávka,
– pozemky, parc. č. 183, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 184, ost. plocha, parc. č. 185, ost. plocha, parc. č. 970,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 971, ost. plocha, vše v k. ú. Místek,
– st. parc. č. 687/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 687/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Morávka, 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
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2066, na parc. č. 3954/2, budova bez č. p./če., na
parc. č. 3954/3, vše v k. ú. Místek,
– budova č. p. 1083, na parc. č. 2818, budova č. p. 1094, na parc. č. 2854, budova č. p. 3468, na parc. č.
2822/3, vše v k. ú. Frýdek,
– pozemky, parc. č. 3954/1, ost. plocha, parc. č. 3954/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3954/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 3954/5, ost. plocha, vše v k. ú. Místek,
– parc. č. 2814/3, ost. plocha, parc. č. 2818, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2822/3, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2853/1, ost. plocha, parc. č. 2854, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2855, ost. plocha, parc. č. 2856,
ost. plocha, parc. č. 2857, ost. plocha, parc. č. 2858, ost. plocha, parc. č. 2859, ost. plocha, parc. č. 2860, ost.
plocha, vše v k. ú. Frýdek, 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
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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, obchodní činnost včetně zprostředkování, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
a jejich prodej, hostinská činnost, ubytovací služby, zámečnictví, 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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29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek 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
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek 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
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace
sídlo: 739 12 Čeladná 87
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 87, na st. parc. č. 384/2, budova č. p. 431, na st. parc.
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č. 384/1, – pozemky, st. parc. č. 384/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 384/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
2608, ost. plocha, parc. č. 2609, ost. plocha, parc. č. 2610, ost. plocha, parc. č. 2611, ost. plocha, parc. č. 2612,
ost. plocha, parc. č. 2613, ost. plocha, parc. č. 2615, ost. plocha, parc. č. 2616, ost. plocha, parc. č. 2618/1, ost.
plocha, parc. č. 2620/1, ost. plocha, parc. č. 2622, ost. plocha, parc. č. 2623/1, ost. plocha, parc. č. 2624, ost.
plocha, parc. č. 2626, ost. plocha, parc. č. 2627/1, ost. plocha, parc. č. 2627/3, ost. plocha, – ostatní stavby (nepodléhající zápisu do KN), st. parc. č. 384/2, technické zhodnocení (zateplení, botárna, plynoﬁkace, plechová
garáž, bazén, vše v k. ú. Čeladná, 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
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace
sídlo: 739 12 Čeladná 87
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 130, na parc. č. 206, – pozemky, parc. č. 206, zast.
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plocha a nádvoří, parc. č. 207, ost. plocha, vše v k. ú. Místek, 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
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace
sídlo: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 1269, na parc. č. 1008/19, budova bez č. p./če., na
parc. č. 1134/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 1134/3, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,
– budova č. p. 2089, na parc. č. 5263/25, budova bez č. p./če., na parc. č. 3696/24, budova bez č. p./če., na
parc. č. 5263/39, vše v k. ú. Frýdek,
– pozemky, parc. č. 1008/16, ost. plocha, parc. č. 1008/17, ost. plocha, parc. č. 1008/19, zast. plocha a nádvo-
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ří, parc. č. 1134/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1134/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdlant nad
Ostravicí,
– parc. č. 3696/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3696/25, ost. plocha, parc. č. 3696/26, ost. plocha, parc.
č. 5260/27, ost. plocha, parc. č. 5260/28, ost. plocha, parc. č. 5263/3, ost. plocha, parc. č. 5263/25, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 5263/26, ost. plocha, parc. č. 5263/39, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5263/40,
ost. plocha, parc. č. 5263/114, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5264/2, ost. plocha, parc. č. 5264/4, ost.
plocha, parc. č. 5283/2, ost. plocha, – ostatní, kolovna, kurty, vše v k. ú. Frýdek, 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: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace
sídlo: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, zámečnictví, kopírovací práce, reklamní činnost a marketing, provoz autoškoly,
obráběčství, pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, opravy silničních vozidel, svářečské kursy
včetně přezkoušení, klempířství a oprava karoserií, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, ubytovací služby
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 škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 7, na parc. č. 42, – pozemky, parc. č. 42, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 43, zahrada, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, 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
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 – skleník, na parc. č. 3482/53, v k. ú. Místek, 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
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola logopedická, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, příspěvková organizace
sídlo: Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
sídlo: Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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 – technické zhodnocení na pronajatém majetku (půdní vestavba
v budově č. p. 241, na parc. č. 450/1, v k. ú. Lyžbice, 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 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
sídlo: Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 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. 82, na parc. č. 852, budova č. p. 117, na parc. č.
1380, budova č. p. 379, na parc. č. 1379, budova č. p. 584, na parc. č. 309, garáž bez č. p./če., na parc. č. 311,
budova bez č. p./če., na parc. č. 1377, budova bez č. p./če., na parc. č. 1378/2, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1381, budova bez č. p./če., na parc. č. 1383, – pozemky, parc. č. 309, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 310/1,
zahrada, parc. č. 310/2, zahrada, parc. č. 311, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 852, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1382, zahrada, parc. č. 1384, zahrada, parc. č. 1385, ost. plocha, parc. č. 1386, zahrada, parc. č. 1377, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1378/1, ost. plocha, parc. č. 1378/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1379, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1380, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1381, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1383, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1387, ost. plocha, – ostatní, parc. č. 1378/2, buňka okál, buňka okál, buňka okál, buňka okál,
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buňka sklad, buňka, buňka u DM, parc. č. 1381, dílny, sociální zařízení, skleník, skleník, 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,
– 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: Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 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, provozování autoškoly, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost, 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
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 356/2, v k. ú. Jamartice,
– budova č. p. 471, na parc. č. 557, budova č. p. 630, na parc. č. 637, vše v k. ú. Rýmařov,
– pozemky, parc. č. 356/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 356/18, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Jamartice,
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– parc. č. 557, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 558, zahrada, parc. č. 637, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 638,
zahrada, vše v k. ú. Rýmařov,
– ostatní, sklad strojů, v k. ú. Jamartice, garáž, garáž, vše v k. ú. Rýmařov, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– –
pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Rýmařov, 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, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, provozování autoškoly,
opravy silničních vozidel, pronájem majetku, ubytovací služby, 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
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1269, na parc. č. 1008/19, budova bez č. p./če., na
parc. č. 1134/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 1134/3, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,
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– budova č. p. 143, na st. parc. č. 770, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 771, budova č. p. 144, na st. parc.
č. 1215, st. parc. č. 1475, stavba, na st. parc. č. 1354, stavba, na st. parc. č. 1356, stavba, na st. parc. č. 1430,
stavba, na st. parc. č. 1431, vše v k. ú. Bílá,
– budova č. p. 1449, na parc. č. 4065/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 4065/3, garáž, na parc. č. 4065/4,
budova bez č. p./če., na parc. č. 4065/13, budova bez č. p./če., na parc. č. 4082/9, vše v k. ú. Místek,
– pozemky, st. parc. č. 770, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 771, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1215,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1354, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1355, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 1356, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1494, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3915/19, ost. plocha,
parc. č. 3915/20, ost. plocha, parc. č. 3915/44, ost. plocha, parc. č. 3915/45, ost. plocha, vše v k. ú. Bílá,
– parc. č. 4065/2, ost. plocha, parc. č. 4065/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4065/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4065/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4065/8, ost. plocha, parc. č. 4065/9, ost. plocha, parc.
č. 4065/10, ost. plocha, parc. č. 4065/11, ost. plocha, parc. č. 4065/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4065/14,
ost. plocha, parc. č. 4065/17, ost. plocha, parc. č. 4065/19, ost. plocha, parc. č. 4073/3, ost. plocha, parc.
č. 4073/5, ost. plocha, parc. č. 4079/3, ost. plocha, parc. č. 4082/2, ost. plocha, parc. č. 4082/9, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 4082/10, ost. plocha, parc. č. 4082/11, ost. plocha, vše v k. ú. Místek,
– ostatní, st. parc. č. 1215, st. 1475, domov mládeže II., plechová garáž, rezervoáry, studna a čerpací stanice, studna a vodovod, st. parc. č. 1431, sportovní areál, st. parc. č. 1354, hospodářská budova SOUL, vše
v k. ú. Bílá,
– parc. č. 4065/6, dílna, parc. č. 4082/9, sportoviště, studna, vše v k. ú. Místek, 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
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, obchodní činnost včetně zprostředkování, hostinská činnost, ubytovací služby, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, poskytování služeb pro zemědělství,
zahradnictví, lesnictví a myslivost, provozování autoškoly, 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: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
sídlo: Školní 416, 739 91 Jablunkov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 102, na parc. č. 534, budova č. p. 416, na parc.
č. 401, budova bez č. p./če., na parc. č. 402, budova bez č. p./če., na parc. č. 535, vše v k. ú. Jablunkov,
– budova č. p. 128, Kanada, na st. parc. č. 861/1, budova č. p. 130, Kanada, na st. parc. č. 862, budova
č. p. 195, Kanada, na st. parc. č. 342, garáž bez č. p./če., na st. parc. č. 717, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 954/1, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1285, vše v k. ú. Konská,
– budova č.e. 100, Nýdek, na st. parc. č. 588, v k. ú. Nýdek,
– pozemky, parc. č. 401, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 402, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 403/1, ost. plocha,
parc. č. 403/3, ost. plocha, parc. č. 406, ost. plocha, parc. č. 492/7, ost. plocha, parc. č. 534, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 535, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 536, ost. plocha, parc. č. 614, ost. plocha, vše v k. ú.
Jablunkov,
– st. parc. č. 342, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 717, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 861/1, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 862, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 954/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1285,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2152, ost. plocha, parc. č. 2153, ost. plocha, parc. č. 2154, ost. plocha, parc.
č. 2155, ost. plocha, parc. č. 2156, ost. plocha, parc. č. 2157, ost. plocha, parc. č. 2158, ost. plocha, parc.
č. 2159, ost. plocha, parc. č. 2160, ost. plocha, parc. č. 2161, ost. plocha, parc. č. 2162, ost. plocha, parc.
č. 2435/1, ost. plocha, parc. č. 2475/2, ost. plocha, parc. č. 2682, ost. plocha, vše v k. ú. Konská,
– st. parc. č. 588, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1357/2, ost. plocha, parc. č. 1358/2, ost. plocha, parc.
č. 1357/2 PK, ost. plocha, vše v k. ú. Nýdek,
– ostatní, hala textilní, úschovna kol, topení a TUV, rozvod plynu, příp. teplovod., horkovod, venkovní osvětlení, sportovní areál, vše v k. ú. Konská,
– pot. pitné vody, v k. ú. Nýdek, 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
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace
sídlo: Školní 416, 739 91 Jablunkov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, provozování autoškoly, svářečské kursy včetně přezkoušení, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, zprostředkování obchodu a služeb, silniční motorová
doprava osobní a nákladní, zámečnictví, obráběčství, pronájem majetku, kovářství, podkovářství, ubytovací
služby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických
a sádrových výrobků, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podniky zajišťující ostrahu majetku
a osob
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 odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek 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,
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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 17. 1. 2002 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, kopírovací práce, pronájem majetku, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, pořádání kulturních produkcí,
zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 1. 2002 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace
sídlo: nám. Sv. Michala 12, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 12, na parc. č. 16, budova č. p. 577, na parc.
č. 24, – pozemky, parc. č. 16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 25, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Vrbno pod Pradědem, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
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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 17. 10. 2002 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace
sídlo: nám. Sv. Michala 12, 793 26 Vrbno pod Pradědem
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, ubytovací služby, obchodní činnost včetně zprostředkování, hostinská činnost, závodní
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem,
obcí nebo svazkem obcí, kopírovací práce, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí,
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, mimoškolní výchova –
výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kursy, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních
strojů, provozování autoškoly, opravy silničních vozidel,
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 17. 10. 2002 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace
sídlo: Hálkova 927, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 927, na parc. č. 2199, – pozemky, parc. č. 2197/150,
ost. plocha, parc. č. 2197/185, ost. plocha, parc. č. 2199, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Místek, 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 19. 6. 2003 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace
sídlo: Hálkova 927, 738 01 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 19. 6. 2003 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
sídlo: Na Vizině 28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
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 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 19. 6. 2003 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
sídlo: Na Vizině 28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 6. 2003 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace
sídlo: Vydmuchov 1835, 733 01 Karviná-Fryštát
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1835, Fryštát, na parc. č. 1382/24, – pozemky, parc.
č. 1382/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/32, ost. plocha, parc. č. 1382/34, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace
sídlo: Vydmuchov 1835, 733 01 Karviná-Fryštát
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
63. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola odborná a speciální, 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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 112, na parc. č. 356, budova č. p. 42, na parc. č. 514,
budova č. p. 215, na parc. č. 228, garáž bez č. p./če., na parc. č. 232/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 234/2,
budova č. p. 216, na parc. č. 229, budova bez č. p./če., na parc. č. 227/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 235/2,
budova bez č. p./če., na parc. č. 235/3, vše v k. ú. Klímkovice,
– budova č. p. 1742, na parc. č. 2065, v k. ú. Poruba-sever,
– pozemky, parc. č. 356, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 512, zahrada, parc. č. 514, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 357, ost. plocha, parc. č. 358, ost. plocha, parc. č. 228, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 232/1, ost.
plocha, parc. č. 232/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 233, ost. plocha, parc. č. 234/1, ost. plocha, parc.
č. 234/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 227/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 227/2, ost. plocha, parc.
č. 229, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 230/1, zahrada, parc. č. 231/1, ost. plocha, parc. č. 235/1, ost. plocha,
parc. č. 235/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 235/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 523/2, ost. plocha, vše
v k. ú. Klimkovice,
– parc. č. 2065, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2066, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever,
– ostatní, parc. č. 356, zpevněná plocha, lehká vozovka, venkovní betonová dlažba, techn. zhodn. plynoﬁkace,
techn. zhodn. bezp. dveře, plotová vrata, parc. č. 357, oplocení, oplocení, okrasné a ovocné dřeviny, parc.
č. 358, oplocení, plotová vrata, parc. č. 232/1, silážní jámy u kravína, močůvka jímka, parc. č. 231/1, můstek
ke škole, ve v k. ú. Klímkovice, 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
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola řemesel, 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. 998, na parc. č. 2614, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2615, budova bez č. p./če., na parc. č. 2616, budova bez č. p./če., na parc. č. 2617, budova bez č. p./če., na
parc. č. 2618, budova bez č. p./če., na parc. č. 2619, budova bez č. p./če., na parc. č. 2620, budova bez č. p./
če., na parc. č. 2621, budova bez č. p./če., na parc. č. 2622, budova bez č. p./če., na parc. č. 2623/2, budova bez
č. p./če., na parc. č. 2623/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2623/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 2623/5,
budova bez č. p./če., na parc. č. 262654/2, vše v k. ú. Bruntál-město,
– pozemky, parc. č. 2614, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2615, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2616, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2617, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2618, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2619,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2620, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2621, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
2622, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/3, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2623/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2623/1, ost. plocha,
parc. č. 2636/6, ost. plocha, parc. č. 2654/2, ost. plocha, vše v k. ú. Bruntál-město,
– ostatní, parc. č. 2623/1, sklad stolař. výr., venkovní vodovod, venkovní vodovod, komunikace-garáže, komunikace, kanalizace, topenářský kanál, oplocení hřiště, studna skružová, STL plyn. přípojka, sklad řeziva,
skládka stavební suti, oplocení skladu řeziva, 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
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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
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Bílá 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. 545, na parc. č. 40, budova č. p. 869, na parc. č. 2611,
budova č. p. 878, na parc. č. 2608/1, budova č. p. 2609/1, na parc. č. 1205, budova bez č. p./če., na parc. č. 16/3,
garáž, na parc. č. 39/2, garáž, na parc. č. 39/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2608/2, – pozemky, parc. č. 39/1,
ost. plocha, parc. č. 39/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 39/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 40, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2608/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2608/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2609/1, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2609/2, zahrada, parc. č. 2610/1, zahrada, parc. č. 2611, zast. plocha a nádvoří,
– ostatní, pergola, dlažba, 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 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Paprsek, 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. 419, na st. parc. č. 110/1, budova č. p. 1435, na st.
parc. č. 742/1, st. 1915, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 110/8, st. 588/3, st. 742/2, st. 1912, st. 1913, garáž,
na parc. č. 1914, budova bez č. p./če., na st,parc. č. 1916, – pozemky, st. parc. č. 110/1, zast. plocha a nádvoří,
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st. parc. č. 110/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 110/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 110/7, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 110/8, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 588/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 588/2,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 588/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 742/1, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 742/2, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, technické zhodnocení cizího majetku, vše v k. ú. Nový JičínHorní 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. 3. 2003 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Duha, 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. 1128, na st. parc. č. 433, budova bez č. p./če., na
st,parc. č. 149/3, budova bez č. p./če., na st,parc. č. 1672, budova bez č. p./če., na st,parc. č. 1673, – pozemky,
st. parc. č. 149/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 433, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1672, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 1673, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 279/2, ost. plocha, parc. č. 279/9, ost. plocha, parc.
č. 711, ost. plocha, – ostatní, komunikace, mozaika, kanalizace, rekreační plocha, plot, 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Odry, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 150, na parc. č. 1761, budova č. p. 151, na parc.
č. 1760, budova č. p. 410, na parc. č. 1784, 1786/13, 1786/14, 1786/15, 1786/16, budova č. p. 662, na parc.
č. 1786/12, budova bez č. p./če., na parc. č. 1785, budova bez č. p./če., na parc. č. 1762/2, – pozemky, parc.
č. 1760, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1761, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1762/2, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1783, ost. plocha, parc. č. 1784, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1785, zast. plocha a nádvoří, – ostatní,
chodníky, oplocení, chodníky, vše v k. ú. Odry, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Domov Příbor, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 542, na parc. č. 3200, – pozemky, parc. č. 3200, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 3201, zahrada, – ostatní, montovaná garáž, čistička, vše v k. ú. Příbor, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 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: Centrum psychologické pomoci, 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. 815, Fryšták, na parc. č. 458, v k. ú. Karviná-město,
– budova č. p. 355, na st. parc. č. 388, v k. ú. Libhošť,
– budova č. p. 1588, na parc. č. 3071/317, v k. ú. Hlučín,
– pozemky, parc. č. 457, zahrada, parc. č. 458, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Karviná-město,
– st. parc. č. 388, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1183/4, zahrada, parc. č. 1585/1, ost. plocha, vše v k. ú. Libhošť,
– parc. č. 3071/60, zahrada, parc. č. 3071/317, 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 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Benjamín, 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. 303, na parc. č. 5363, budova č. p. 1705, na parc.
č. 5439/2, garáž, na parc. č. 5439/4, – pozemky, parc. č. 740/252, ost. plocha, parc. č. 740/253, ost. plocha, parc.
č. 5363, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5439/1, ost. plocha, parc. č. 5439/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5439/4,
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zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5441/3, trvalý travní porost, – ostatní, plynoﬁkace, parkoviště, zahradní domek,
vše v k. ú. Petřvald u Karviné, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Jistoty, 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. 870, na parc. č. 1468, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1536/3, 1537/11, budova bez č. p./če., na parc. č. 1536/2, 1537/28, vše v k. ú. Nový Bohumín,
– budova č. p. 71, na parc. č. 183, v k. ú. Ráj,
– pozemky, parc. č. 1468, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1469/1, zahrada, parc. č. 1470, zahrada, parc.
č. 1536/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1536/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1537/11, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1537/28, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1537/29, ost. plocha, parc. č. 1537/30, ost. plocha,
parc. č. 1537/31, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Bohumín,
– parc. č. 183, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 184, ost. plocha, parc. č. 185, zahrada, vše v k. ú. Ráj,
– ostatní, rehabilitace Koperníkova, přístřešek na kola Koperníkova, přístřešek na kola Slezská, pergola
Koperníkova, pergola Slezská, vše v k. ú. Nový Bohumín, 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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–
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–
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stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1200, na parc. č. 975/2, – pozemky, parc. č. 975/1,
ost. plocha, parc. č. 975/2, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, garáž zahradních strojů, altán zahradní, pergola,
přístřešek, přístřešek na auta, plot, vše v k. ú. Šumbark, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Domov Březina, 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. 2773/1, budova č. p. 1508, na parc.
č. 2771, budova č. p. 1509, na parc. č. 2770/2, budova č. p. 1515, na parc. č. 2772/2, budova bez č. p./če., na
parc. č. 2772/3, 2772/6, 2772/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 2772/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 2773/2,
(pozn.: u budovy jiná stavba, na pozemku parc. č. 2772/5 v k. ú. Petřvald u Karviné změna ve vedení syntetického
účtu),
– pozemky, parc. č. 2770/1, ost. plocha, parc. č. 2770/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2771, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2772/1, zahrada, parc. č. 2772/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2772/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2772/4, zahrada, parc. č. 2772/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2772/6, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2772/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2773/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2773/2,
zast. plocha a nádvoří, – ostatní, septik odpadních vod, oplocení DD, příjezdová cesta, živičný chodník,
kanalizační síť, zpevněné plochy, kabelová přípojka, vodovodní přípojka, přívod plynu kuchyň, páteřní rozvod
plynu, vodovod příp. žumpa, atrium, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nový domov, 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. 1564, na parc. č. 3435/10, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 3435/380, – pozemky, parc. č. 3435/2, ost. plocha, parc. č. 3435/10, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 3435/11, ost. plocha, parc. č. 3435/380, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3435/381, ost. plocha, – ostatní,
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příjezdová komunikace, vše v k. ú. Karviná-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Náš svět, 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. 779, na parc. č. 2050/33, garáž, na parc. č. 2050/62,
vše v k. ú. Místek,
– budova č. p. 239, na parc. č. 812/51, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/52, budova bez č. p./če., na parc.
č. 812/53, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/54, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/55, budova bez
č. p./če., na parc. č. 812/56, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/57, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/58,
budova bez č. p./če., na parc. č. 812/59, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/60, budova bez č. p./če., na
parc. č. 812/61, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/62, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/63, budova bez
č. p./če., na parc. č. 812/64, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/65, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/66,
budova bez č. p./če., na parc. č. 812/67, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/68, budova bez č. p./če., na
parc. č. 812/69, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/70, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/71, budova bez
č. p./če., na parc. č. 812/85, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/86, budova bez č. p./če., na parc. č. 812/87,
budova bez č. p./če., na parc. č. 812/88, vše v k. ú. Pržno,
– pozemky, parc. č. 2050/33, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2050/47, ost. plocha, parc. č. 2050/62, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Místek,
– parc. č. 812/21, ost. plocha, parc. č. 812/23, orná půda, parc. č. 812/48, ost. plocha, parc. č. 812/49, ost.
plocha, parc. č. 812/50, ost. plocha, parc. č. 812/51, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/52, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 812/53, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/54, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/55,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/56, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/57, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 812/58, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/59, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/60, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 812/61, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/62, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/63, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 812/64, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/65, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/66,
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zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/67, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/68, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 812/69, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/70, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/71, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 812/73, ost. plocha, parc. č. 812/74, ost. plocha, parc. č. 812/75, ost. plocha, parc. č. 812/85, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 812/86, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/87, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 812/88, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 812/89, ost. plocha, parc. č. 812/90, ost. plocha, vše v k. ú. Pržno,
– ostatní, zpevněné plochy, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, vše v k. ú. Místek,
– vnitřní komunikace, chodníky, oplocení, přeložka VN, přípojka vody + vlastní zdroj, kanalizace, terénní
a sadové úpravy, vše v k. ú. Pržno, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Harmonie, 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. 24, na st. parc. č. 122, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 125/2, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 126, vše v k. ú. Jindřichov ve Slezsku,
– budova č. p. 141, na parc. č. 536, budova č. p. 751, na parc. č. 1166/16, budova č. p. 752, na parc. č. 1166/18,
budova č. p. 754, na parc. č. 1759/17, budova č. p. 755, na parc. č. 1166/19, 1759/14, budova č. p. 756, na
parc. č. 1759/16, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– budova č. p. 294, Pod Cvilínem, na parc. č. 731, budova č. p. 785, Pod Cvilínem, na parc. č. 2224/1, vše
v k. ú. Opavské Předměstí,
– pozemky, st. parc. č. 122, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 125/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 126, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č. 684, zahrada, parc. č. 691, ost. plocha, parc. č. 5096, ost. plocha, vše v k. ú.
Jindřichov ve Slezsku,
– parc. č. 536, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 537, ost. plocha, parc. č. 1166/16, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1166/18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1166/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1759/10, orná půda, parc.
č. 1759/12, orná půda, parc. č. 1759/13, orná půda, parc. č. 1759/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1759/16,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1759/17, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Město Albrechtice,
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– parc. č. 731, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2223/1, zahrada, parc. č. 2224/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2224/2, ost. plocha, parc. č. 2224/3, ost. plocha, parc. č. 2225, zahrada, parc. č. 2227/5, ost. plocha, vše
v k. ú. Opavské Předměstí,
– ostatní, ohradní zeď s erby, ohradní zeď, ech. zhodnocení budovy, ech. zhodnocení budovy, ČOV, vše v k. ú.
Jindřichov ve Slezsku,
– garáž, v k. ú. Město Albrechtice,
– parc. č. 731, garáž, 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,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sagapo, 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 – ostatní, chráněná dílna, plynová přípojka, výukový pavilon, ubytovací
pavilon, vše v k. ú. Bruntál, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
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– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Pohoda, 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 – ostatní, dřevěný zahradní altánek, zastřešení kruh. prostoru,
dřevěná pergola nad parket, 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 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 549, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 1852/1,
1867/6 (LV 2088), budova č. p. 1814, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 5445, budova č. p. 1816, Pod
Bezručovým vrchem, na parc. č. 5455, budova č. p. 1962, Pod Bezručovým vrchem, na parc. č. 1856, budova
bez č. p./če., na parc. č. 1176, budova bez č. p./če., na parc. č. 1857, budova bez č. p./če., na parc. č. 1858,
garáž, bez č. p./če., na parc. č. 1859, budova bez č. p./če., na parc. č. 1861, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 1862,
budova bez č. p./če., na parc. č. 1863/1, 1867/5 (LV 2088), budova bez č. p./če., na parc. č. 1865/1, 1866/9 (LV
2088), budova bez č. p./če., na parc. č. 1866/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 1866/7, 1866/13 (LV 2088),
1866/15 (LV 2088), 1866/16 (LV 2088), budova bez č. p./če., na parc. č. 1867/2, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1867/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 1888/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 5441/5, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 5447, budova bez č. p./če., na parc. č. 5456, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 5457/4, vše v k. ú. KrnovHorní Předměstí,
– budova č. p. 184, na parc. č. 1368, budova č. p. 3, Žáry, na parc. č. 1801, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1369, budova č. p. 492, na parc. č. 1370, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– budova č. p. 152, na parc. č. 1338/1, v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
– budova č. p. 287, na st. parc. č. 418, budova č. p. 298, na st. parc. č. 431, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 432, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 433, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
– budova č. p. 70, Kunov, na st. parc. č. 255, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 297, vše v k. ú. Nové
Heřmínovy,
– budova st. 121, v k. ú. Skrbovice,
– budova bez č. p./če., na st. parc. č. 307, v k. ú. Nové Heřmínovy,
– pozemky, parc. č. 1176, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1852/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1856, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1856, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1857, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1858,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1859, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1861, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1862, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1863/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1863/2, ost. plocha, parc.
č. 1863/3, ost. plocha, parc. č. 1864, ost. plocha, parc. č. 1865/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1865/2, ost.
plocha, parc. č. 1865/3, ost. plocha, parc. č. 1866/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1866/3, ost. plocha, parc.
č. 1866/4, ost. plocha, parc. č. 1866/6, ost. plocha, parc. č. 1866/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1866/8,
ost. plocha, parc. č. 1866/14, ost. plocha, parc. č. 1866/17, ost. plocha, parc. č. 1866/18, ost. plocha, parc.
č. 1867/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1869, ost. plocha, parc. č. 5445, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 5446, ost. plocha, parc. č. 5447, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5448, ost. plocha, parc. č. 5452/1, ost.
plocha, parc. č. 5454, ost. plocha, parc. č. 5455, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5456, zast. plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Krnov-Horní Předměstí,
– parc. č. 1368, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1369, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1370, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1371/3, zahrada, parc. č. 1372, zahrada, parc. č. 1801, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Město Albrechtice,
– parc. č. 1337/1, ost. plocha, parc. č. 1337/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1338/1, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1338/2, ost. plocha, vše v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách,
– st. parc. č. 278, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 418, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 431, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 432, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 433, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 227/1, ost.
plocha, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
– st. parc. č. 255, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 297, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 362, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1962, ost. plocha, parc. č. 1963, ost. plocha, vše v k. ú. Nové Heřmínovy,
– ostatní, dílna, kanalizace, pavilon hud., studna Ježdík, transformátor, sklad ocelový, plynovodní př., rozvod
top., plot, plot, studna, studna (Waldheim), budova likus., heliport LZS, komunikace, nádv. zpevněné,
oplocení, oplocení ústav., osvětlení veřejné, přípojka kabel., přípojka kanalizační, přípojka vod., rozvod
kabel., rozvody NN, stan. přečerp., kolárna, úprava terén., rozvody med., veřejné osvětlení, vozovka
betonová, sklad ocelový, sklad ocelový, sklad ocelový, příst. hl. budovy, příst. výt., vše v k. ú. Krnov-Horní
Předměstí,
– chodba spoj., kanalizace, oplocení, skleník, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– budova kůlny, sklad zeleniny, oplocení, kanalizace, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
– vodovod, polní cesta, silnice, kabel, osvětlení, vše v k. ú. Nové Heřmínovy, 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. 3. 2003 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov Janovice u Rýmařova, 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. 34, na parc. č. 44/1, budova bez č. p./če., na parc.
č. 45/2, – pozemky, parc. č. 44/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 44/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 45/1, ost.
plocha, parc. č. 45/2, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, ČOV, plot drátěný, plot na sloup., studna, dlažba, vše
v k. ú. Janovice u Rýmařova, 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. 3. 2003 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorim, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1, na st. parc. č. 83/1, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 83/5, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 83/6, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 83/7, budova bez
č. p./če., na st. parc. č. 83/8, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 83/9, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 83/13,
– pozemky, st. parc. č. 83/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/5, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/6,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/7, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/8, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 83/9, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/11, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 83/12, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č. 83/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 542/1, ost. plocha, parc. č. 542/3, ost. plocha, parc. č. 543/3,
ost. plocha, parc. č. 544/9, ost. plocha, parc. č. 552/2, ost. plocha, parc. č. 553/2, ost. plocha, parc. č. 553/4, ost.
plocha, parc. č. 2026/6, ost. plocha, – ostatní, kanalizace odpadní, ploty a brány, vše v k. ú. Metylovice, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice ve Frýdku-Místku, 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. 249, na parc. č. 482/1, budova č. p. 320, na parc.
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č. 657, budova č. p. 321, na parc. č. 658, budova č. p. 324, na parc. č. 668, budova č. p. 2255, na parc. č. 654,
budova č. p. 3242, na parc. č. 650/15, 650/16, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/2, garáž, bez č. p./če., na
parc. č. 650/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/6, budova bez č. p./
če., na parc. č. 650/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/9, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/10, budova
bez č. p./če., na parc. č. 650/11, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/13, budova bez č. p./če., na parc. č. 650/14,
budova bez č. p./če., na parc. č. 650/20, budova bez č. p./če., na parc. č. 659, budova bez č. p./če., na parc. č.
661, budova bez č. p./če., na parc. č. 663, budova bez č. p./če., na parc. č. 669/2, budova bez č. p./če., na parc.
č. 5490/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 7687, budova bez č. p./če., na parc. č. 7688, budova bez č. p./če., na
parc. č. 7689, budova bez č. p./če., na parc. č. 7690, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 7691, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 7692, budova bez č. p./če., na parc. č. 7693, budova bez č. p./če., na parc. č. 7697, garáž, bez č. p./
če., na parc. č. 7698/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 7699, vše v k. ú. Frýdek,
– pozemky, parc. č. 782/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 482/2, ost. plocha, parc. č. 482/3, ost. plocha, parc.
č. 482/224, ost. plocha, parc. č. 650/1, ost. plocha, parc. č. 650/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/3, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 650/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/7,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/9, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 650/10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/13, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 650/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/15, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 650/16, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 650/20, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 654, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 656, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 657, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 658, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 659, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 660, ost. plocha, parc. č. 661, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 662, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 663, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 667, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 668, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 669/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 670, ost. plocha, parc. č. 7687, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 7688, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7689, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7690, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 7691, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7692, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7693, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 7697, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7698/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 7699, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek,
– ostatní, blok, sklady 7S, kanalizace obj. A, kanalizace obj. B, kanalizace, kanalizace inter., kanalizace
splašková, vodovod A, B, vodovod, ved. el. záp. část, ved. el. vých. část, kabel telef., AT stan. a vod., nádrž
podzemní, ploty nemocnice, kanaliz. od kotelny, studna pro kotelnu, plynovod spal. pece, komunikace
a kotel., kanalizace u skladu, vodovod u skladu, topení pro sklady, přívod el.-sklad, kanal.odvod.splaš., ved.
el. ke krytu, komunikace centrální, kanal.centr.komunik., kabely venk.osvětlení, kanal.infekční, přípojka
vodovodní, plynovody kot., komunikace k ČOV, rozvody potrubí, telekomunikační sítě, stanice čer.ATS,
terénní a sadové úpravy, rozvod tepla, elektrorozvod RIS, vše v k. ú. Frýdek, 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. 3. 2003 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice Třinec, 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. 347, na parc. č. 563/7, budova bez č. p./če., na parc.
č. 562/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 562/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 562/6, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 562/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 562/8, budova bez č. p./če., na parc. č. 562/9, budova bez
č. p./če., na parc. č. 563/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/6, budova
bez č. p./če., na parc. č. 563/8, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/9, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/10,
budova bez č. p./če., na parc. č. 563/11, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/12, budova bez č. p./če., na parc.
č. 563/15, budova bez č. p./če., na parc. č. 563/16, budova bez č. p./če., na parc. č. 565/3, garáž, bez č. p./če.,
na parc. č. 565/4, vše v k. ú. Dolní Líštná,
– pozemky, parc. č. 562/1, ost. plocha, parc. č. 562/3, ost. plocha, parc. č. 562/4, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 562/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 562/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 562/7, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 562/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 562/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/1, ost. plocha,
parc. č. 563/2, ost. plocha, parc. č. 563/3, ost. plocha, parc. č. 563/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/5,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/7, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 563/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/10, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 563/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/13, ost. plocha,
parc. č. 563/14, ost. plocha, parc. č. 563/15, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 563/16, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 564/5, ost. plocha, parc. č. 564/6, ost. plocha, parc. č. 564/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 565/1,
ost. plocha, parc. č. 565/2, ost. plocha, parc. č. 565/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 565/4, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 566/1, ost. plocha, parc. č. 566/3, ost. plocha, parc. č. 566/4, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 586/1, ost. plocha, parc. č. 586/2, ost. plocha, vše v k. ú. Dolní Líštná,
– ostatní, lékárna-techn. zhodnocení, tech. zhodnocení-garáže, budova PZS, jídelna, transfúzní stanice,
monoblok E, komunikace, vodovod, rozvody kabelové, kanalizace, chodby spojovací, parovody, přípojka
horkovodní, přípojka horkovodní, rozvody teplovodní, rozvody telekomunikační, rozvody venkovní el.,
sadové a terénní úpravy, oplocení, vše v k. ú. Dolní Líštná, 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,

stránka 868

Ústřední věstník

Částka 19

– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1132, na parc. č. 2221, budova č. p. 1140, na parc.
č. 2163, budova bez č. p./če., na parc. č. 2226, budova bez č. p./če., na parc. č. 2227, budova bez č. p./če., na
parc. č. 2228, budova bez č. p./če., na parc. č. 2229, budova bez č. p./če., na parc. č. 2230/20, budova bez č. p./
če., na parc. č. 2232, budova bez č. p./če., na parc. č. 2233, budova bez č. p./če., na parc. č. 2235, budova bez č.
p./če., na parc. č. 2241, budova bez č. p./če., na parc. č. 2242, budova bez č. p./če., na parc. č. 2243, budova bez
č. p./če., na parc. č. 2246, budova bez č. p./če., na parc. č. 2247, budova bez č. p./če., na parc. č. 2249, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2722, budova bez č. p./če., na parc. č. 2723, budova bez č. p./če., na parc. č. 2724, vše
v k. ú. Havířov-město,
– pozemky, parc. č. 1236/2, ost. plocha, parc. č. 1236/18, ost. plocha, parc. č. 1236/19, ost. plocha, parc.
č. 2163, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2220/4, ost. plocha, parc. č. 2221, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2226, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2227, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2228, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2229, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2230/1, ost. plocha, parc. č. 2230/4, ost. plocha, parc.
č. 2230/5, ost. plocha, parc. č. 2230/6, ost. plocha, parc. č. 2230/10, ost. plocha, parc. č. 2230/12, ost.
plocha, parc. č. 2230/18, ost. plocha, parc. č. 2230/19, ost. plocha, parc. č. 2230/20, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2230/21, ost. plocha, parc. č. 2230/22, ost. plocha, parc. č. 2230/23, ost. plocha, parc. č. 2230/24,
ost. plocha, parc. č. 2230/36, ost. plocha, parc. č. 2230/37, ost. plocha, parc. č. 2230/38, ost. plocha, parc.
č. 2232, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2233, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2234, ost. plocha, parc.
č. 2235, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2241, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2242, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2243, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2244, ost. plocha, parc. č. 2246, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2247, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2248, ost. plocha, parc. č. 2249, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
2722, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2723, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2724, zast. plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Havířov-město,
– ostatní, chodby spojovací, sklad kyslíku, sklad a parkovací pl., sklad ocelový, sklad ocelový, stavební
rekonstrukce, projekt-plicní pav., projekt-vstup monob., projekt-OKH, stavební rekonstrukce, oplocení,
komunikace, úpravy jemné terénní, úpravy hrubé terénní, úpravy jemné a stř., příprava území, úpravy hrubé
a jemné, vodovod I. etapa, horkovod primární, kanalizace, vodovod II. etapa, rozvod tepla sekundární,
plynovod, veřejné osvětlení, telekomunikace, elektrorozvod, vodovodní př. prádelna, komunikace v areálu,
zpevněné plochy v areálu, stání sanitek, vše v k. ú. Havířov-město, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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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. 3. 2003 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, 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. 1944, na parc. č. 144, garáž, bez č. p./če., na parc.
č. 145/22, vše v k. ú. Český Těšín,
– budova bez č. p./če., na parc. č. 2236, 2237, 2238, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 2239, garáž, bez č. p./če.,
na parc. č. 2240, vše v k. ú. Havířov-město, budova č. p. 899, na parc. č. 640, budova č. p. 900, na parc.
č. 641, 642, budova č. p. 1286, na parc. č. 644/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 636, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 637, budova bez č. p./če., na parc. č. 638, budova bez č. p./če., na parc. č. 639, budova bez č. p./
če., na parc. č. 643, budova bez č. p./če., na parc. č. 644/24, budova bez č. p./če., na parc. č. 644/25, vše
v k. ú. Horní Lutyně,
– budova č. p. 2379, Mizerov, na parc. č. 1793/78, budova č. p. 587, Nové Město, na parc. č. 1305/1, budova
bez č. p./če., na parc. č. 1305/2, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 1305/3, budova bez č. p./če., na parc. č.
1306/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 1306/4, budova bez č. p./če., na parc. č. 1307/4, budova bez č. p./
če., na parc. č. 1322, vše v k. ú. Karviná-město,
– budova č. p. 391, na parc. č. 475/3, budova č. p. 392, na parc. č. 475/4, budova č. p. 394, na parc. č. 476,
budova č. p. 396, na parc. č. 477/3, budova č. p. 397, na parc. č. 473, budova č. p. 398, na parc. č. 474,
budova č. p. 399, na parc. č. 475/2, budova č. p. 593, na parc. č. 484/1, budova bez č. p./če., na parc. č.
466/5, budova bez č. p./če., na parc. č. 466/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 466/9, garáž, bez č. p./če., na
parc. č. 475/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/11, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/12, budova bez
č. p./če., na parc. č. 475/15, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/16, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/17,
budova bez č. p./če., na parc. č. 475/18, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/19, budova bez č. p./če., na
parc. č. 475/20, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/22, budova bez č. p./če., na parc. č. 475/23, budova bez
č. p./če., na parc. č. 477/5, vše v k. ú. Ráj,
– pozemky, parc. č. 144, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 145/2, ost. plocha, parc. č. 145/22, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín,
– parc. č. 2236, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2237, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2238, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2239, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2240, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířovměsto,
– parc. č. 626/58, lesní pozemek, parc. č. 636, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 637, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 638, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 639, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 640, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 641, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 642, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 643, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 644/1, ost. plocha, parc. č. 644/2, ost. plocha, parc. č. 644/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 644/5,
ost. plocha, parc. č. 644/18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 644/22, ost. plocha, parc. č. 644/24, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 644/25, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horní Lutyně,
– parc. č. 1305/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1305/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1305/3, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1306/1, ost. plocha, parc. č. 1306/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1306/4, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1307/2, ost. plocha, parc. č. 1307/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1308/4, ost. plocha,
parc. č. 1315/30, ost. plocha, parc. č. 1322, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1793/1, ost. plocha, parc. č.
1793/76, ost. plocha, parc. č. 1793/77, ost. plocha, parc. č. 1793/78, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1793/79,
ost. plocha, parc. č. 1793/80, ost. plocha, parc. č. 1793/81, ost. plocha, parc. č. 1793/82, ost. plocha, parc.
č. 1793/83, ost. plocha, parc. č. 1793/84, ost. plocha, parc. č. 1793/85, ost. plocha, parc. č. 1793/86, ost.
plocha, parc. č. 1793/87, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město,
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– parc. č. 1243/3, ost. plocha, parc. č. 3661/1, ost. plocha, parc. č. 3661/2, ost. plocha, parc. č. 1484/46, ost.
plocha, parc. č. 1484/59, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-Doly,
– parc. č. 833, ost. plocha, parc. č. 834, ost. plocha, vše v k. ú. Louky nad Olší,
– parc. č. 466/1, ost. plocha, parc. č. 466/2, ost. plocha, parc. č. 466/3, ost. plocha, parc. č. 466/4, ost. plocha,
parc. č. 466/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 466/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 466/7, ost. plocha,
parc. č. 466/9, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 468, ost. plocha, parc. č. 471/1, ost. plocha, parc. č. 473,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 474, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/1, ost. plocha, parc. č. 475/2, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 475/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č.
475/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/12, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 475/15, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/17, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 475/18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/20,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/22, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 475/23, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 475/24, ost. plocha, parc. č. 476, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 477/1, ost. plocha, parc. č. 477/2, ost.
plocha, parc. č. 477/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 477/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 484/1, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 484/2, ost. plocha, vše v k.ú. Ráj,
– ostatní, IZS rozvody, v k. ú. Havířov-město,
– klimatizační zařízení, zařízení pro páru, část kuchyňská, centrála kyslíková, stanice čerpací, septik,
desinfekční odpad, pevný květináč, oplocení, komunikace a zpevněné plochy, úpravy sadové, úpravy jemné
terénní, vodojem, kryt CO, plynovod NTL, plynovod STL, vodovod 1, přelož. splaš. kanalizace, kanalizace
dešťová, kanalizace splašková, úprava svodnic II, osvětlení venkovní, venkovní silnoproud, teplovod
sekundární I, přípojka vody sekundér, přípojka horkovodní, kanál topný sek., vestavba chirurg. ambulance,
přístavba LDN a most, vestavba JIP, chirurgie, kolovna, kontr., vjezd. systém, 2 parkovací zábrany, tech.
zhodn. stacionář, stacionář echo alarm, vše v k. ú. Horní Lutyně,
– chodby spojovací, poliklinika, tech. zhodn. kotelny, oplocení, komunikace, terénní a sadové úpravy,
oddrenážování areálu, hala skladovací, kom. zadní příjezd, tech. zhodn. patologie, kanalizace venkovní,
kanalizace splašková, kanalizace dešťová, čistič vody CEP, vodovod pro NsP, kanály topné pro NsP, rozvodny
dílčí I. etapa, sociální buňka, kanalizace a odlučovač, sociální buňka, kanalizace dešťová přední, kanalizace
dešťová zadní, přípojky plynovodní, vše v k. ú. Ráj, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěvková organizace
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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. 775, na st. parc. č. 405/1, budova č. p. 865, na st.
parc. č. 489, budova č. p. 941, na st. parc. č. 525, budova č. p. 1424, na st. parc. č. 727, budova č. p. 1792, na st.
parc. č. 1171, budova č. p. 1886, na st. parc. č. 1469, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 612/1, st. 2083, budova
bez č. p./če., na st. parc. č. 613, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 628, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 648,
budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1095/1, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1096, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 1097, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1169, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1170, budova bez
č. p./če., na st. parc. č. 1172, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 1468, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1470,
budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1471, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1472, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 1615, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1702, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1729, budova bez
č. p./če., na st. parc. č. 1738, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 1741, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí,
– budova bez č. p./če., na parc. č. 1890/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 1890/4, budova bez č. p./če., na parc.
č. 1890/5, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– budova č. p. 86, na parc. č. 1463/1, budova č. p. 87, na parc. č. 1466, budova č. p. 88, na parc. č. 1468/1,
budova č. p. 89, na parc. č. 1469, budova č. p. 90, na parc. č. 1467, budova bez č. p./če., na parc. č. 1463/2,
vše v k. ú. Vítkov,
– pozemky, st. parc. č. 405/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 489, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 525,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 612/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 613, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 628, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 648, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 727, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 1095/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1096, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 1097, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1169, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1170, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 1171, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1172, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1467,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1468, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1469, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 1470, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1471, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1472, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 1615, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1702, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1729,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1738, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1741, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 2083, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 45/2, ost. plocha, parc. č. 530/36, ost. plocha, parc. č. 558/1,
orná půda, parc. č. 558/11, ost. plocha, parc. č. 558/12, ost. plocha, parc. č. 558/13, ost. plocha, parc.
č. 558/14, ost. plocha, parc. č. 558/15, ost. plocha, parc. č. 558/16, ost. plocha, parc. č. 558/17, ost. plocha,
parc. č. 558/18, ost. plocha, parc. č. 558/19, ost. plocha, parc. č. 558/20, ost. plocha, parc. č. 558/21, ost.
plocha, parc. č. 558/23, ost. plocha, parc. č. 558/25, trvalý travní porost, parc. č. 622/1, ost. plocha, parc.
č. 622/30, ost. plocha, parc. č. 631/4, zahrada, parc. č. 631/5, ost. plocha, parc. č. 633/1, ost. plocha, parc.
č. 633/3, ost. plocha, parc. č. 633/13, ost. plocha, parc. č. 633/14, ost. plocha, parc. č. 633/15, ost. plocha,
parc. č. 633/16, ost. plocha, parc. č. 633/17, ost. plocha, parc. č. 633/18, ost. plocha, parc. č. 633/19, ost.
plocha, parc. č. 633/20, ost. plocha, parc. č. 633/21, ost. plocha, parc. č. 633/22, ost. plocha, parc. č. 633/23,
ost. plocha, parc. č. 633/24, ost. plocha, parc. č. 633/25, ost. plocha, parc. č. 633/26, ost. plocha, parc.
č. 633/28, ost. plocha, parc. č. 643/16, ost. plocha, parc. č. 643/16, ost. plocha, parc. č. 653, ost. plocha, vše
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
– parc. č. 1890/2, ost. plocha, parc. č. 1890/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1890/4, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1890/5, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– parc. č. 2801/2, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Štramberk,
– st. parc. č. 55, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Mořkov,
– parc. č. 1463/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1463/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1465, ost. plocha,
parc. č. 1466, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1467, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1468/1, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 1468/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1469, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1472, ost.
plocha, vše v k. ú. Vítkov,
– ostatní, (bez zápisu v KN), parc. č. 558/11, plocha pro vrtulník, parc. č. 558/23, parkoviště, vše v k. ú. Nový
Jičín-Horní Předměstí,
– kanalizace, vodovod, kab. přípojka, terénní úpravy, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína,
– budova prádelny, ﬁnský domek, spal. tuh. odpadů, budova vodárny, výměníkové stanice, vrátnice, cihelní
komín, ven. nákl. rampa, venkovní vodovod, plot uliční levý, plot uliční čelný, plot uliční levý, plot zadní,
plot-vnitřní oplocení, studna kopaná I., studna trafo, studna kopaná II., studna u kotelny, septik biologický,
septik biologický, kanalizace, dřevěná besídka, zdi opěrné, plech. sklad dílny, plech. sklad trafo, plech.
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sklad chirurgie, plech. sklad výměník, plech. sklad výměník, plech. sklad u ﬁn. dom., zděný sklad, zděný
sklad u uhelny, plech. sklad u interny, lávka ocelová, komunikace panel., komunikace asfalt., sportovní
hřiště, přeložka vody, přeložka kanalizace, přípojka plynu, ven. topný kanál, topný kanál, zemní el. vedení,
přípojka NN ke kotelně, kotelna-potr. Mosty, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Slezská nemocnice v Opavě, 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. 470, na parc. č. 2279, budova č. p. 2520, na parc.
č. 2290/39, budova bez č. p./če., na parc. č. 2209/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 2209/76, budova bez
č. p./če., na parc. č. 2209/83, budova bez č. p./če., na parc. č. 2211/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2211/5,
budova bez č. p./če., na parc. č. 2211/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 2211/14, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2212, budova bez č. p./če., na parc. č. 2213, budova bez č. p./če., na parc. č. 2214, budova bez č. p./če., na
parc. č. 2216/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2216/22, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 2216/29, budova bez
č. p./če., na parc. č. 2273/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 2273/3, budova bez č. p./če., na parc. č. 2273/4,
garáž, bez č. p./če., na parc. č. 2273/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 2274, budova bez č. p./če., na parc.
č. 2275, budova bez č. p./če., na parc. č. 2276, budova bez č. p./če., na parc. č. 2277, budova bez č. p./če., na
parc. č. 2280, budova bez č. p./če., na parc. č. 2281, budova bez č. p./če., na parc. č. 2282, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 2284, budova bez č. p./če., na parc. č. 2286, budova bez č. p./če., na parc. č. 2287, budova bez č. p./
če., na parc. č. 2288, budova bez č. p./če., na parc. č. 2289, budova bez č. p./če., na parc. č. 2290/37, budova
bez č. p./če., na parc. č. 2290/66, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– budova č. p. 40, na st. parc. č. 50, v k. ú. Jelenice,
– budova č. p. 74, na st. parc. č. 113, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 415, vše v k. ú. Horní Lipová,
– budova č. p. 63, na st. parc. č. 124/1, budova č. p. 64, na st. parc. č. 124/2, vše v k. ú. Malá Morávka,
– pozemky, parc. č. 2209/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2209/4, zahrada, parc. č. 2209/14, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2209/75, ost. plocha, parc. č. 2209/76, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2209/83, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2211/1, ost. plocha, parc. č. 2211/2, zahrada, parc. č. 2211/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2211/4, ost. plocha, parc. č. 2211/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2211/7, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2211/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2211/15, ost. plocha, parc. č. 2211/16, ost. plocha, parc. č. 2212,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2213, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2214, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2216/2, ost. plocha, parc. č. 2216/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2216/22, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2216/23, ost. plocha, parc. č. 2216/24, ost. plocha, parc. č. 2216/25, ost. plocha, parc. č. 2216/28, ost.
plocha, parc. č. 2216/29, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2216/30, ost. plocha, parc. č. 2273/1, ost. plocha,
parc. č. 2273/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2273/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2273/4, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2273/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2274, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2275, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2276, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2277, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2279,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2280, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2281, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2282, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2284, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2286, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2287, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2288, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2289, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 2290/13, orná půda, parc. č. 2290/37, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2290/39, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2290/40, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2290/66, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2290/67, ost. plocha, parc. č. 2290/70, orná půda, parc. č. 2290/71, ost. plocha, parc. č. 22986/4, ost.
plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– st. parc. č. 50, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Jelenice,
– st. parc. č. 112, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 113, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 415, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 751/2, vše v k. ú. Horní Lipová,
– st. parc. č. 124/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 124/2, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Malá
Morávka,
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– ostatní, tenisové hřiště, vozovka a asfaltový prostor, komunikace, dom. sester-veř. osvětlení, dom. sesterúzem. úprava, dom. sester-plastika, dom. sester-NN, chodníky cem. dlažba, chodníky asfalt, oplocení
venkovní, oplocení ČOV, oplocení tenis. hřiště, kanalizace d+s, vodovodní řád-přívod, kanály-pára, síť
parov. rozvodní, síť plynová, síť kabel. osvětlení, kabel zem. dom. rozv., síť kabel telekom + PC, oploceníautomat.vrata, kabel. rozvod poč. sítě, zařízení NURSE, buňka mobilní, oplocení a zpev. plocha, vše v k. ú.
Opava-Předměstí,
– oplocení archiv, archiv Jelenice studna, vše v k. ú. Jelenice,
– stodola, studna kopaná, studna kopaná, venkovní úpravy, vše v k. ú. Horní Lipová, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Územní středisko záchrané služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1545, na parc. č. 3608/12, 3608/13, budova bez
č. p./če., na parc. č. 3608/20, vše v k. ú. Bruntál-město,
– garáž, bez č. p./če., na parc. č. 1732/2, v k. ú. Butovice,
– budova č. p. 413, na parc. č. 562/12, v k. ú. Dolní Líštná,
– budova č. p. 401, na st. parc. č. 3227, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 3285, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 3463, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm,
– budova č. p. 322, na parc. č. 650/19, 666/6, garáž bez č. p./če., na parc. č. 666/5, budova bez č. p./če., na
parc. č. 7698/4, vše v k. ú. Frýdek,
– budova č. p. 969, na parc. č. 2231, v k. ú. Havířov-město,
– budova, bez č. p./če., na parc. č. 172/4, garáž bez č. p./če., na parc. č. 216/2, vše v k. ú. Hlučín,
– budova č. p. 209, Fryšták, na parc. č. 1345/1, budova č. p. 794, Fryšták, na parc. č. 251, garáž bez č. p./če.,
na parc. č. 1345/2, vše v k. ú. Karviná-město,
– budova bez č. p./če., na parc. č. 1537/7, budova bez č. p./če., na parc. č. 1537/12, vše v k. ú. Nový
Bohumín,
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– budova č. p. 2111, na st. parc. č. st. 1340, st. 1920, st. 1921, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– garáž, bez č. p./če., na parc. č. 178/20, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 178/23, budova, bez č. p./če., na parc.
č. 2216/16, budova, bez č. p./če., na parc. č. 2216/20, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 178/24, vše v k. ú.
Opava-Předměstí,
– budova č. p. 395, na parc. č. 480/1, 480/3, v k. ú. Ráj,
– budova č. p. 84, na parc. č. 1479, budova bez č. p./če., na parc. č. 1480, vše v k. ú. Rýmařov,
– budova bez č. p./če., na parc. č. 301/2, v k. ú. Vítkov,
– pozemky, parc. č. 3608/12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3608/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3608/14,
ost. plocha, parc. č. 3608/15, ost. plocha, parc. č. 3608/20, zast. plocha a nádvoří, vše v k.ú. Bruntálměsto,
– parc. č. 1732, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Bučovice,
– parc. č. 562/12, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní Líštná,
– st. parc. č. 3227, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3285, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3463, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 927, ost. plocha, vše v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm,
– parc. č. 650/17, ost. plocha, parc. č. 650/18, ost. plocha, parc. č. 650/19, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 666/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 666/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 666/6, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 7698/4, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Frýdek,
– parc. č. 2231, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Havířov-město,
– parc. č. 172/1, ost. plocha, parc. č. 172/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 172/5, ost. plocha, parc. č. 216/2,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hlučín,
– parc. č. 644/19, ost. plocha, v k. ú. Horní Lutyně,
– parc. č. 2123, ost. plocha, parc. č. 2124, ost. plocha, vše v k. ú. Jaktař,
– parc. č. 251, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1344, ost. plocha, parc. č. 1345/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1345/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1346/1, ost. plocha, parc. č. 1354/2, ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město,
– parc. č. 1537/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1537/12, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1537/21, ost. plocha,
parc. č. 1537/23, ost. plocha, parc. č. 1537/25, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Bohumín,
– st. parc. č. 1340, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 28/12, ost. plocha, parc. č. 682, ost. plocha, parc. č. 683/1,
ost. plocha, parc. č. 683/2, ost. plocha, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
– parc. č. 178/13, ost. plocha, parc. č. 178/20, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 178/23, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 178/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2209/5, ost. plocha, parc. č. 2215/1, ost. plocha, parc.
č. 2216/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2216/17, ost. plocha, parc. č. 2216/20, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 2216/21, ost. plocha, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– parc. č. 480/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 480/2, ost. plocha, vše v k. ú. Ráj,
– parc. č. 1479, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1480, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Rýmařov,
– parc. č. 301/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 301/3, ost. plocha, vše v k. ú. Vítkov,
– ostatní, IZS rozvody, v k. ú. Horní Lutyně,
– venkovní úpravy, vodovodní přípojka, vodovodní přípojka, přístavba prov. budovy, vše v k. ú. Hlučín,
– plot kolem ředitleství, v k. ú. Karviná-město,
– komunikace panelová, komunikace živičná, oplocení betonové desky, vodovod, kanalizace, elektrické
vedení podz., příjezdová cesta SO 4, IZS rozvody, vše v k. ú. Nový Bohumín,
– vedení ÚTP, venkovní úpravy, nadstavba, vestavba, vjezdová závora, garáž-Lepařova, garáž-Lepařova, vše
v k. ú. Opava-Předměstí,
– venkovní úpravy, vodovodní přípojka, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Marianum, 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. 68, na st. parc. č. 91, budova bez č. p./če., na st. parc.
č. 92, vše v k. ú. Deštné,
– budova č. p. 1417, na parc. č. 178/2, jiný nebytový prostor č. 1417/7, budova č. p. 1565, na parc. č. 2373/179,
budova č. p. 1594, na parc. č. 2373/201, garáž, bez č. p./če., na parc. č. 2373/590, vše v k. ú. OpavaPředměstí,
– pozemky, st. parc. č. 91, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 92, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 228, zahrada,
vše v k. ú. Deštné,
– parc. č. 178/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2373/128, zahrada, parc. č. 2373/141, ost. plocha, parc.
č. 2373/179, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2373/201, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2373/590, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Opava-Předměstí,
– ostatní, venkovní stavby, venkovní stavby, vše v k. ú. Deštné,
– chodba spoj., kanalizace, oplocení, skleník, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– rek. kuch.-TZ, oplocení-brána, altán, plot-vrátka, sportovní hřiště, zpevněná plocha, tech. zhodnocení, rek.
osobní výtah, venkovní úpravy, 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 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Fontána, 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. 409, na parc. č. 470, budova č. p. 412, na parc.
č. 479/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 469, budova bez č. p./če., na parc. č. 471/3, budova bez č. p./če.,
na parc. č. 478, budova bez č. p./če., na parc. č. 479/2, – pozemky, parc. č. 469, zast. plocha, parc. č. 470,
zast. plocha, parc. č. 471/1, ost. plocha, parc. č. 471/2, zahrada, parc. č. 471/3, zast. plocha, parc. č. 471/4,
ost. plocha, parc. č. 471/7, zahrada, parc. č. 477/1, ost. plocha, parc. č. 478, zast. plocha, parc. č. 479/1, zast.
plocha, parc. č. 479/2, zast. plocha, parc. č. 480, 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:
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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 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Sírius, 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. 1684, na parc. č. 113/5, budova č. p. 407, na parc.
č. 120/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 120/2, – pozemky, parc. č. 113/5, zast. plocha, parc. č. 119/1, zahrada,
parc. č. 120/1, zast. plocha, parc. č. 120/2, zast. 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,
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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 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Letokruhy, 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 – technické zhodnocení, 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:
– 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 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Na Zámku, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1, na parc. č. 1, budova č. p. 104, na parc. č. 2, budova
č. p. 123, na parc. č. 3, budova bez č. p./če., na parc. č. 4, budova bez č. p./če., na parc. č. 5, – pozemky, parc.
č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 4, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 6, ost. plocha, parc. č. 8, ost. plocha, parc. č. 14, ost.
plocha, parc. č. 19/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1056, ost. plocha, – ostatní, technické zhodnocení, socha
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sv. J. Nepomuckého, socha sv. Floriána, technické zhodnocení, technické zhodnocení, dřevěný sklad, zděný
altánek, čistička odpadních vod, vše v k. ú. Kyjovice ve Slezsku, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných
darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou dle
§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov Vítkov, 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. 611, na parc. č. 2171/1, – pozemky, parc. č. 2171/1,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2171/2, zast. plocha a nádvoří, – ostatní, pergola krytá, 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,
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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 25. 9. 2003 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov U jezera, 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. 1915, na parc. č. 1277/9, – pozemky, parc. č. 1277/6,
orná půda, parc. č. 1277/7, trvalý travní porost, parc. č. 1277/9, 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 18. 12. 2003 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Krajánek, 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. 185, na parc. č. 1396, budova č. p. 536, na parc.

stránka 880

Ústřední věstník

Částka 19

č. 1219/1, garáž bez č. p./če., na parc. č. 1219/2, garáž bez č. p./če., na parc. č. 1226/2, – pozemky, parc. č.
1219/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1219/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1220, zahrada, parc. č. 1226/2,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1396, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1397, zahrada, parc. č. 1398, zahrada,
parc. č. 1756, zahrada, 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,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 9. 2005 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1123, na parc. č. 1988/1, budova č. p. 1742, na parc.
č. 2065, vše v k. ú. Poruba-sever,
– budova bez č. p./če., na parc. č. 3244, v k. ú. Moravská Ostrava,
– budova č. p. 112, na parc. č. 356, budova č. p. 42, na parc. č. 514, budova č. p. 215, na parc. č. 228, garáž bez
č. p./če., na parc. č. 232/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 234/2, budova č. p. 216, na parc. č. 229, budova
bez č. p./če., na parc. č. 227/1, budova bez č. p./če., na parc. č. 235/2, budova bez č. p./če., na parc. č. 235/3,
vše v k. ú. Klimkovice,
– pozemky, parc. č. 1988/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1987/1, ost. plocha, parc. č. 1990/1, ost. plocha,
parc. č. 1990/5, ost. plocha, parc. č. 1994, ost. plocha, parc. č. 1996, ost. plocha, parc. č. 1999/1, ost. plocha,
parc. č. 2001/1, ost. plocha, parc. č. 2001/3, ost. plocha, parc. č. 2001/14, ost. plocha, parc. č. 2065, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 2066, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever,
– parc. č. 356, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 512, zahrada, parc. č. 514, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 357,
ost. plocha, parc. č. 358, ost. plocha, parc. č. 228, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 232/1, ost. plocha, parc.
č. 232/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 233, ost. plocha, parc. č. 234/1, ost. plocha, parc. č. 234/2, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 227/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 227/2, ost. plocha, parc. č. 229, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 230/1, zahrada, parc. č. 231/1, ost. plocha, parc. č. 235/1, ost. plocha, parc. č. 235/2, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 235/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 523/2, ost. plocha, vše v k. ú. Klimkovice,
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– parc. č. 3244, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava,
– ostatní, parc. č. 356, zpevněná plocha, lehká vozovka, venkovní betonová dlažba, technické zhodnocení
plynoﬁkace, technické zhodnocení bezp. dveře, plotová vrata, parc. č. 357, oplocení, oplocení, okrasné
a ovocné dřeviny, parc. č. 358, oplocení, plotová vrata, parc. č. 232/1, silážní jámy u kravína, parc. č. 231/1,
můstek ke škole, parc. č. 232/1, močůvková jímka, vše v k. ú. Klimkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto:ubytovací služby, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost, zemědělství a prodej výpěstků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 614, 735 06 Karviná-Nové Město
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, poskytování předškolního vzdělávání, poskytování základního vzdělání, poskytování základů vzdělání, poskytování přípravy na
vzdělávání, poskytování zájmového vzdělávání, poskytování poradenské služby a vytváření podmínek, forem
a způsobů integrace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém
centru
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 614, Nové Město, na parc. č. 594, budova bez č. p./
če., na parc. č. 596/6, budova bez č. p./če., na parc. č. 598, budova bez č. p./če., na parc. č. 595, budova bez
č. p./če., na parc. č. 592, budova č. p. 1835, Fryšták, na parc. č. 1382/24, – pozemek, parc. č. 594, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 595, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 596/6, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 598, zast. plocha
a nádvoří, parc. č. 592, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 593/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 593/1, ost. plocha,
parc. č. 596/1, zahrada, parc. č. 1382/24, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1382/32, ost. plocha, parc. č. 1382/34,
ost. plocha, vše v k. ú. Karviná-město, 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

32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 614, 735 06 Karviná-Nové Město
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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33. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Střední škola odborná a speciální, Klímkovice, příspěvková organizace, sídlo: 742 83 Klimkovice,
identiﬁkační číslo: 00577090
34. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Střední škola odborná a speciální, Klímkovice, příspěvková organizace
– Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 13644319
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
35. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace, sídlo: 792 01 Bruntál, identiﬁkační číslo:
00562378
36. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace
– Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace
sídlo: 792 01 Bruntál
identiﬁkační číslo: 13643479
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
37. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace, sídlo: Vydmuchov 1835,
733 01 Karviná-Fryštát, identiﬁkační číslo: 47655259
38. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace
– Základní škola Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola Karviná-Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 614, 735 06 Karviná-Nové Město
identiﬁkační číslo: 63024616
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
39. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Krajánek, příspěvková organizace, sídlo: B. Smetany 35, 793 95 Město Albrechtice, identiﬁkační číslo:
75059703
40. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Krajánek, Město Albrechtice, B. Smetany 35, příspěvková organizace
– Harmonie, Krnov, Chářovská 785/85, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Harmonie, příspěvková organizace
sídlo: Chářovská 785/85, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem
identiﬁkační číslo: 00846384
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) původní název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace
nový název: Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace
původní sídlo: Sborová 81, 742 45 Fulnek
nové sídlo: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek
identiﬁkační číslo: 62330268
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči
v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, poskytování plného přímého zaopatření zletilé
nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku
26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, součástí organizace
je školní jídelna a závodní stravování svých zaměstnanců
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 281, Fulnek, na parc. č. 702, kotelna na parc. č. 702,
pozemky – parc. č. 702, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 704, ost. plocha, parc. č. 705, ost. plocha, vše v k. ú.
Fulnek, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech majetku 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem zřízení na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
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sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 20. 12. 2001 na dobu neurčitou

43. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: obchodní činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, pořádání rekvaliﬁkačních kursů,
vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a organizování sportovní činnosti, hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pořádání
kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, reklamní činnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, 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: obchodní činnost včetně zprostředkování, 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, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, provídění
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, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem
majetku, kovářství, podkovářství, obráběčství, opravy silničních vozidel, truhlářství, zámečnictví, kopírovací
práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
sídlo: Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, ubytovací služby, svářečské kursy včetně přezkoušení, provídění 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, opravy silničních vozidel, vodoinstalatérství, topenářství, klempířství a oprava karosérií,
pokrývačství, tesařství, reklamní činnost a marketing, truhlářství, zednictví
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Harmonie, 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. 24, na st. parc. č. 122, budova bez č. p./če., na st.
parc. č. 125/2, budova bez č. p./če., na st. parc. č. 126, vše v k. ú. Jindřichov ve Slezsku,
– budova č. p. 141, na parc. č. 536, budova č. p. 185, na parc. č. 1396, budova č. p. 536, na parc. č. 1219/1,
budova č. p. 751, na parc. č. 1166/16, budova č. p. 752, na parc. č. 1166/18, budova č. p. 754, na parc.
č. 1759/17, budova č. p. 755, na parc. č. 1166/19, 1759/14, budova č. p. 756, na parc. č. 1759/16, garáž, bez
čp./č., na parc. č. 1219/2, garáž, bez čp./č., na parc. č. 1226/2, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– budova č. p. 294, Pod Cvilínem, na parc. č. 731, budova č. p. 785, Pod Cvilínem, na parc. č. 2224/1, vše
v k. ú. Opavské Předměstí,
– pozemky, st. parc. č. 122, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 125/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 126, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 684, zahrada, parc. č. 691, ost. plocha, parc. č. 5096, ost. plocha, vše v k. ú. Jindřichov ve Slezsku,
– parc. č. 536, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 537, ost. plocha, parc. č. 1166/16, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1166/18, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1166/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1219/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1219/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1220, zahrada, parc. č. 1226/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1396, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1397, zahrada, parc. č. 1398, zahrada, parc.
č. 1756, zahrada, parc. č. 1759/10, orná půda, parc. č. 1759/12, orná půda, parc. č. 1759/13, orná půda, parc.
č. 1759/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1759/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1759/17, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Město Albrechtice,
– parc. č. 731, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2223/1, zahrada, parc. č. 2224/1, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 2224/2, ost. plocha, parc. č. 2224/3, ost. plocha, parc. č. 2225, zahrada, parc. č. 2227/5, ost. plocha, vše
v k. ú. Opavské Předměstí,
– ostatní, ohradní zeď s erby, ohradní zeď, ech. zhodnocení budovy, ech. zhodnocení budovy, ČOV, vše v k. ú. Jindřichov ve Slezsku,
– garáž, v k. ú. Město Albrechtice,
– parc. č. 731, garáž, 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Domov Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž jsou ekonomické a hospodářské činnosti – správa majetku, závazků a pohledávek, které
do 31. 12. 2009 spravovala
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 3. 2003 na dobu neurčitou
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