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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2654, na st. parc. č. 3815, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 3816, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 3817, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 3818, budova bez č. p./
če, na st. parc. č. 3819, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 3820, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 4406, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 4407, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 4408/1, budova bez č. p./če, na st. parc.
č. 4408/2, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 6210, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
– budova č. p. 1002, na st. parc. č. 1382, budova č. p. 1271, na st. parc. č. 2469, budova bez č. p./če, na st. parc.
č. 2468/1 a 2468/2, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 2470, vše v k. ú. Mariánské Hory,
– budova bez č. p./če, na parc. č. 1654/297, budova bez č. p./če, na parc. č. 1654/394, vše v k. ú. Kunčičky,
– budova č. p. 5472, na parc. č. 1094, v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
– budova bez č. p./če, na st. parc. č. 297/3, v k. ú. Malenovice,
– budova č. p. 416, na parc. č. 634, v k. ú. Poruba – v cizím vlastnictví – objekt přístavby (kuchyně) vybudován
v roce 1975 a nelze oddělit od budovy, nedořešen majetkoprávní vztah s vlastníkem budovy,
– pozemky, st. parc. č. 3815, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3816, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3817,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3818, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 3819, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 3820, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4406, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4407, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 4408/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4408/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 6210, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 715/1, ost. plocha, parc. č. 715/6, ost. plocha, parc. č. 715/7, ost.
plocha, parc. č. 715/8, ost. plocha, parc. č. 715/9, ost. plocha, parc. č. 715/12, ost. plocha, parc. č. 719/7, ost.
plocha, parc. č. 719/8, ost. plocha, parc. č. 719/9, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
– pozemky, st. parc. č. 1382, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2468/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 2468/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2469, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2470, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 209/1, ost. plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory,
– pozemky, parc. č. 1654/297, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1654/394, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Kunčičky,
– pozemek, parc. č. 1094, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Třebovice ve Slezsku,
– pozemky, st. parc. č. 297/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 297/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 393/10,
ost. plocha, parc. č. 393/11, ost. plocha, vše v k. ú. Malenovice,
– ostatní, venkovní osvětlení, pozemní komunikace, venkovní vodovod, venkovní kanalizace, el. rozvod NN,
VO, tepl. kanál, komunikace, terénní úpravy, sportovní areál, venkovní vodovod, venkovní kanalizace, horkovod prim., zemní úpravy, oplocení, přístřešek kysl. plyn, přístřešek na řezivo, zpevněná plocha, st. parc.
č. 6210, spojovací most, st. parc. č. 3820, trafostanice, rek. el. inst., st. parc. č. 4408/1, vše v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,
– plynová kotelna, plynová přípojka, rek. kotelny, parc. č. 1654/394, vše v k. ú. Kunčičky, vybav. hřiště, parc.
č. 1094, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, rekonstrukce, parc. č. 634, v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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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 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, ubytovací služby, obchodní činnost včetně zprostředkování, truhlářství, výroba kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vodoinstalatérství, topenářství, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 385, Zábřeh, na st. parc. č. 426, budova bez č. p./če,
na st. parc. č. 4148, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, budova č. p. 288, Hulváky, na st. parc. č. 389, st. parc. č. 5536,
st. parc. č. 5537, vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky,
– budova bez č. p./če, na st. parc. č. 1122/1, st. parc. č. 1122/2, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 903, budova bez č. p./če, na st,parc. č. 51/2, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 51/3, budova bez č. p./če, na st. parc.
č. 527/2, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 528, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 530, budova bez č. p./če,
na st. parc. č. 531, budova bez č. p./če, na st. parc. č. 532, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy,
– pozemky, st. parc. č. 426, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4148, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 854/1, orná
půda, parc. č. 248/2, zahrada, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
– pozemky, st. parc. č. 389, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 5536, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 5537,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 396/70, zahrada, vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky,
– pozemky, parc. č. 162/21, ost. plocha, parc. č. 162/28, trvalý travní porost, st. parc. č. 903, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 254/14, vodní plocha, parc. č. 261/1, vodní plocha, st. parc. č. 51/2, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 51/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 527/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 528, zast. plocha
a nádvoří, st. parc. č. 530, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 531, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 532, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č. 1122/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 254/1, orná půda, parc. č. 254/9, orná
půda, parc. č. 254/13, ost. plocha, parc. č. 254/15, orná půda, parc. č. 254/16, orná půda, parc. č. 254/17,
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orná půda, parc. č. 254/18, orná půda, parc. č. 254/19, orná půda, parc. č. 254/20, orná půda, parc. č. 254/21,
orná půda, parc. č. 254/22, orná půda, parc. č. 254/23, orná půda, parc. č. 254/25, ost. plocha, parc. č. 254/37,
orná půda, parc. č. 256/2, ost. plocha, parc. č. 260/1, orná půda, parc. č. 260/7, ost. plocha, parc. č. 260/8,
orná půda, parc. č. 260/9, ost. plocha, parc. č. 260/11, ost. plocha, parc. č. 260/12, ost. plocha, parc. č. 561/1,
zahrada, parc. č. 561/2, zahrada, parc. č. 561/3, zahrada, parc. č. 561/4, zahrada, parc. č. 597/2, ost. plocha,
parc. č. 614, orná půda, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy,
– ostatní, skleníky staré č. 1,2,3,4,5,6, parc. č. 561/1, panelákový skleník A,B, parc. č. 254/22, nový skleník
č. 7, parc. č. 561/2, nový skleník č. 8, parc. č. 561/3, nový skleník č. 1,2,3,4,5,6, parc. č. 254/15, nový skleník
č. 9, parc. č. 561/4, mycí rampa, parc. č. 254/16, betonové pařníky, parc. č. 254/18, 254/19, 254/20, 254/21,
odvod. příkop (pod Hůrkou), parc. č. 254/13, 492/1, – liniová stavba na více pozemcích, panelová vozovka,
komunikace, zadní dvůr, přeložka el. vedení, – součást oplocení zahrady, vjezdová vrata, zahrada, – liniová
stavba na více pozemcích, teplovod, zahrada, komunik., kanaliz,. zahrada, oplocení školek, oplocení zahrady, komunikace mezi sklad., a pař., přípojka užitkové vody, zahrada, oplocení areálu, odpadní kanál, zahrada,
osvětlení areálu, venkovní rozvody NN, venkovní rozvody pitné vody, vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování,
provozování autoškoly, provozování cestovní agentury, hostinská činnost, ubytovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí
nebo svazkem obcí, zemědělství a prodej výpěstků, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví
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a myslivost, obchodní činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku, kopírovací služby, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2208, na st. parc. č. 2883, budova bez č. p./če, na st.
parc. č. 3004, 3006, budova č. p. 1209, na st. parc. č. 3210, budova č. p. 504, na st. parc. č. 501, budova bez č. p./
če, na st. parc. č. 2955, vše v k. ú. Mariánské Hory, investice ve vypůjčené budově č. p. 754, na pozemku parc.
č. 996/2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,
– pozemky, st. parc. č. 501, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2955, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 152/60, ost.
plocha, parc. č. 1076, ost. plocha, parc. č. 1091, ost. plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je
uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 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:
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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, hostinská činnost, reklamní činnost a marketing, pronájem majetku,
vydavatelská a polygraﬁcká činnost, kopírovací práce, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných
studií a posudků, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1153, na parc. č. 1515, budova č. p. 6152, na parc.
č. 1565, garáž bez č. p./če, na st. parc. č. 1514/2, – pozemky, parc. č. 1514/2, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 1515, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1565, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1514/1, ost. plocha, parc. č. 1514/3,
ost. plocha, parc. č. 1514/4, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba,
příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, hostinská
činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
sídlo: Těšínská 98, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 41, na parc. č. 3322, – pozemky, parc. č. 3322, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 3323, ost. plocha, vše v k. ú. Slezská Ostrava, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
sídlo: Těšínská 98, 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
sídlo: Čkalovova 942, 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. 942, na parc. č. 1157, budova č. p. 914, na parc.
č. 1158, – pozemky, parc. č. 1157, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1158, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1159,
ost. plocha, vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
sídlo: Čkalovova 942, 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: hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
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13. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
sídlo: Ibsenova 36, 702 00 Ostrava-Přívoz
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 978, na parc. č. 1007, – pozemky, parc. č. 1007,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 430/2, ost. plocha, vše v k. ú. Přívoz, movitý majetek je uveden v inventurních
soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– 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
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace
sídlo: Ibsenova 36, 702 00 Ostrava-Přívoz
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace
sídlo: Na Vizině 28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
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. 1034, na parc. č. 1991/11, – pozemky, parc.
č. 1991/11, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1991/12, ost. plocha, parc. č. 1991/14, ost. plocha, parc. č. 1991/17,
ost. plocha, parc. č. 1991/18, ost. plocha, parc. č. 1991/19, ost. plocha, vše v k. ú. Slezská Ostrava, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, 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: 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 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 2656, na st. parc. č. 4082/1, budovy bez č. p., na st.
parc. č. 4082/2, 4082/3, 4082/4, 4082/5, 4082/6, 4082/7, – pozemky, st. parc. č. 4082/1, zast. plocha a nádvoří,
st. parc. č. 4082/2, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4082/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4082/4, zast.
plocha a nádvoří, st. parc. č. 4082/5, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 4082/6, zast. plocha a nádvoří, st. parc.
č. 4082/7, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 6182, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 6186, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 613/8, ost. plocha, parc. č. 613/103, ost. plocha, parc. č. 613/104, ost. plocha, parc. č. 613/105,
ost. plocha, parc. č. 613/106, ost. plocha, parc. č. 613/107, ost. plocha, parc. č. 613/108, ost. plocha, parc.
č. 613/109, ost. plocha, parc. č. 613/110, ost. plocha, oplocení, JTÚ, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, hostinská
činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace
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sídlo: Halasova 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, poskytování
zájmového vzdělávání
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 709, na parc. č. 718/6, – pozemky, parc. č. 718/6,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 718/7, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou

20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Vítkovice, Halasova 30, příspěvková organizace
sídlo: Halasova 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace
sídlo: Liptaňské nám. 890, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: 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 bez č. p./če – nedořešený majetkoprávní vztah k budově
bez č. p., na parc. č. 1192 (chybí nabývací titul pro budovu), – pozemek, parc. č. 1192, zast. plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Poruba, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace
sídlo: Liptaňské nám. 890, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
sídlo: Na Robinsonce 1646, 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. 1646, na parc. č. 3476, – pozemek, parc. č. 3476,
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zast. plocha a nádvoří, pozemek, parc. č. 3477, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace
sídlo: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace
sídlo: U Školky 1621, 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. 1621, na parc. č. 3527, – pozemek, parc. č. 3527,
zast. plocha a nádvoří, pozemek, parc. č. 3528, ost. plocha, vše v k. ú. Poruba-sever, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
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k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace
sídlo: U Školky 1621, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 4, 700 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, Na Jízdárně 4, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 4, 700 00 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: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
sídlo: Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 772, na parc. č. 348/12, – pozemky, parc. č. 348/12,
zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

Částka 21

Ústřední věstník

stránka 973

–
–
–
–
–

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: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace
sídlo: Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ubytovací služby, 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 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace
sídlo: Reymontova 2a, 720 00 Ostrava-Hrabová
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 584, na parc. č. 49/1, – pozemky, parc. č. 49/1, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 49/2, ost. plocha, vše v k. ú. Hrabová, 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 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace
sídlo: Reymontova 2a, 720 00 Ostrava-Hrabová
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
sídlo: Bukovanského 25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1355, na st. parc. č. 1596, v k. ú. Slezská Ostrava,
garáž, bez č. p., na st. parc. č. 1432, garáž, bez č. p., na st. parc. č. 1434, vše v k . ú. Muglinov,
– pozemky, parc. č. 1596, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1597/2, zahrada, parc. č. 1598, ost. plocha, sadové
úpravy, vše v k. ú. Slezská Ostrava, st. parc. č. 1432, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1434, zast. plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Muglinov,
– v budově č. p. 117/8 bytový dům (byt) na pozemku st. parc. č. 152 včetně podílu na společných částech
domu č. p. 117 a pozemku st. parc. č. 152 ve výši 9126/73092, v budově č. p. 117/9 bytový dům (byt) na
pozemku st. parc. č. 152 včetně podílu na společných částech domu č. p. 117 a pozemku st. parc. č. 152
ve výši 9184/73092, vše v k. ú. Muglinov, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
provádět pravidelnou roční inventarizaci,
organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace
sídlo: Bukovanského 25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek a movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření, movitý
majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1095, na st. parc. č. 1044/2, st. 2217, budova bez
č. p., na st. parc. č. 1044/1, budova bez č. p., na st. parc. č. 1044/3, budova bez č. p., na st. parc. č. 1044/4,
budova bez č. p., na st. parc. č. 1860, – pozemky, st. parc. č. 1044/1, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1044/2,
zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1044/3, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 1044/4, zast. plocha a nádvoří, st.
parc. č. 1860, zast. plocha a nádvoří, st. parc. č. 2217, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 368/8, ost. plocha, parc.
č. 368/18, ost. plocha, vše v k. ú. Hrabůvka, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, ubytovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, obchodní činnost včetně zprostředkování, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, pronájem
majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Ostrava-Kunčice, 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. 681, na parc. č. 999/2, 999/4, budova bez č. p., na
parc. č. 1011, budova bez č. p., na parc. č. 1012, budova bez č. p., na parc. č. 1017/8, vše v k. ú. Kunčice nad
Ostravicí,
– budova bez č. p., na st. parc. č. 3486, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
– pozemky, parc. č. 999/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 999/4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1011, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1012, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1017/8, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Kunčice nad Ostravicí,
– st. parc. č. 3486, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
– ostatní, parc. č. 992/2, 999/4, spec. učebny, tělocvičny, spec. budova, dílny, vnitřní rozvod nízkého napětí,
nízkotlakové přív. potrubí, venkovní rozv. acetylen, venkovní rozv. kyslík, venkovní rozv. plynů koks, vnitřní rozv. acetylen, vnitřní rozv. plynů koks, vnitřní rozv. kyslík, venkovní rozv. vzduch, vnitřní rozv. vzduch,
přívod. kabely bl. E, přívod. kabely, vnitřní rozv. m. instal., vše v k. ú. Kunčice 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,
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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 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
40. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední škola, Ostrava-Kunčice, 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 kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, silniční motorová doprava osobní a nákladní, provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, závodní
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem,
obcí nebo svazkem obcí, ubytovací služby, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
41. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 964, na parc. č. 177/5, budova č. p. 1112, na parc.
č. 177/8, budova bez č. p., na parc. č. 177/7, budova bez č. p., na parc. č. 177/13, budova bez č. p., na parc.
č. 177/14, budova bez č. p., na parc. č. 177/15, budova bez č. p., na parc. č. 177/16, vše v k. ú. Vítkovice,
– pozemky, parc. č. 177/3, ost. plocha, parc. č. 177/4, ost. plocha, parc. č. 177/5, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 177/7, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/8, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/9, ost. plocha, parc.
č. 177/13, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/14, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/15, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/16, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 177/17, ost. plocha, parc. č. 177/18, ost. plocha, parc.
č. 177/20, ost. plocha, parc. č. 177/21, ost. plocha, parc. č. 177/22, ost. plocha, parc. č. 177/1 (EN), vše
v k. ú. Vítkovice,
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– ostatní, parc. č. 177/4, nádvoří za DM, parc. č. 177/5, vstupní část budovy, internát, spojovací chodba C2,
stravovací středisko, parc. č. 177/8, svařovna, dílny, podz. horkov. šk., spojovací chodba C3, parc. č. 177/9,
nádv. šk. a dílny, parc. č. 177/1 (EN), sportovní areál, běžecká dráha, horkov. internát, kanalizace, rozvod
tepla, horkov. příp., oplocení, kabel. rozv. trafo, venkovní osvětlení, parc. č. 177/17, komun. dílny, parc.
č. 177/18, komunikace a park, vše v k. ú. Vítkovice, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
42. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ubytovací služby, svářečské kursy včetně přezkoušení, opravy silničních vozidel, klempířství
a oprava karoserií, měření emisí, 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, hostinská činnost, obchodní činnost včetně zprostředkování, pronájem majetku, provoz autoškoly
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
43. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
sídlo: Karasova 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: poskytování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů, poskytování předškolního vzdělávání, poskytování základního vzdělání a poskytování zájmového vzdělávání
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 300, na st. parc. č. 228, – pozemky, st. parc. č. 228,
zast. plocha a nádvoří, parc. č. 186/18, ost. plocha, vše v k. ú. Mariánské Hory, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou

44. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace
sídlo: Karasova 6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku, vydavatelská a polygraﬁcká činnost, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných
akcí, výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, prodej vlastních výrobků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
45. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace
sídlo: U Haldy 66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1586, na st. parc. č. 2075, – pozemky, st. parc.
č. 2075, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 939/19, ost. plocha, vše v k. ú. Hrabůvka, movitý majetek je uveden
v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
46. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace
sídlo: U Haldy 66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
47. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
sídlo: Ukrajinská 19, 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. 1535, na parc. č. 978, v k. ú. Poruba, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
48. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace
sídlo: Ukrajinská 19, 708 00 Ostrava-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 29. 6. 2001 na dobu neurčitou
49. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, 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. 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,
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– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
50. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
51. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1, 736 01 Havířov-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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 233, na parc. č. 169, – pozemky, parc. č. 169, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 170, ost. plocha, parc. č. 1458, ost. plocha, vše v k. ú. Havířov-město, movitý majetek
je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
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– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
52. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1, 736 01 Havířov-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: pronájem majetku, obchodní činnost včetně zprostředkování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
53. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace
sídlo: Slezská 1100, 735 11 Orlová-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. 1100, na parc. č. 3079/18, budova bez č. p./če, na
parc. č. 3079/19, budova bez č. p./če, na parc. č. 3079/20, – pozemky, parc. č. 3079/18, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 3079/19, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3079/20, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Poruba u Orlové,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věc-
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ných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
54. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace
sídlo: Slezská 1100, 735 11 Orlová-Poruba
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
55. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
sídlo: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 495, na parc. č. 138, – pozemek, parc. č. 138, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Rychvald, 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 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
56. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
sídlo: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování, pronájem
majetku, pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
57. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, 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. 1471, Podlesí, na parc. č. 524/68, v k. ú. Bludovice,
movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
58. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
59. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 105, na parc. č. 185, pozemek, parc. č. 185, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové
organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
60. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
61. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 620, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 620, na parc. č. 348, pozemek, parc. č. 348, zast.
plocha a nádvoří, 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,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
62. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 620, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: 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: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 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. 794, na parc. č. 1485/1, budova č. p. 795, na parc.
č. 1482, – pozemky, parc. č. 1482, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1483, ost. plocha, parc. č. 1484, ost. plocha,
parc. č. 1485/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1485/2, ost. plocha, parc. č. 1485/3, ost. plocha, parc. č. 1485/2,
hřiště-stadion, 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,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
64. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
sídlo: Jana Palacha 794, 735 81 Bohumín
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
65. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 689, na parc. č. 1486, budova na parc. č. 1489/1,
budova na parc. č. 1489/2, budova na parc. č. 1490/2, budova na parc. č. 1490/3, – pozemky, parc. č. 1486, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 1487, ost. plocha, parc. č. 1488, ost. plocha, parc. č. 1489/1, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 1489/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1489/3, ost. plocha, parc. č. 1489/4, ost. plocha, parc. č. 1490/1,
ost. plocha, parc. č. 1490/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1490/3, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Český
Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
66. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, hostinská činnost, pronájem majetku, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
67. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 2, 736 01 Havířov-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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 328, Město, na parc. č. 1422, – pozemek, parc.
č. 1422, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Havířov-město, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
68. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 2, 736 01 Havířov-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: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
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69. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1442, Nové Město, na parc. č. 3458/4, budova bez
č. p./če, na parc. č. 3458/6, – pozemky, parc. č. 3458/3, ost. plocha, parc. č. 3458/4, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 3458/6, zast. plocha a nádvoří, 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
70. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pronájem majetku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
71. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Obchodní akademie, Orlová, 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. 964, Lutyně, na parc. č. 3741/1, – pozemky, parc.
č. 3741/1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3741/5, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3742/2, ost. plocha, parc.
č. 3742/4, ost. plocha, vše v k. ú. Horní Lutyně, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
72. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, pořádání rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
73. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název: Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Jezykiem Nauczania, Český
Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1955, na parc. č. 365/2, 377, budova bez č. p./če, na
parc. č. 365/3, – pozemky, parc. č. 365/2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 365/3, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. 377, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 373, ost. plocha, vše v k. ú. Český Těšín, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– organizace nabývá movitý majetek včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou
dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou
74. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název: Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Jezykiem Nauczania, Český
Těšín, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění rekvaliﬁkačních kursů, vzdělávacích kursů a odborného školení včetně zprostředkování, pronájem majetku, kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 27. 9. 2001 na dobu neurčitou

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Název věstníku, zpravodaje

Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

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

4krát ročně

400 Kč

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

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

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Objednávky přijímá a vyřizuje:

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

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

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