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MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 30. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvková organizace
sídlo: Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10
identiﬁkační číslo: 67779999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: Ministerstvo vnitra oznamuje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení služeb pro
Ministerstvo vnitra, a to Dodatkem č. 23 ze dne 30. 4. 2010, č.j.: MV-42253-2/OSM-2010
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– příloha č. 1 ke Zřizovací listině Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra č.j.: N-1337/97 ze dne 8. 12. 1997
a příloha č. 2 ke Zřizovací listině Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, č.j.: N-1337/97 ze dne 8. 12. 1997
se doplňuje o výčet majetku,
– jedná se o majetek, který do příslušnosti hospodaření Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra přešel dnem
31. 3. 2010 smlouvou č.j.: ZSM-83-7-ÚIV-2010 ze dne 22. 3. 2010 a smlouvou č.j.: ZSM-13-1/EÚ-2010 ze
dne 31. 3. 2010
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: spolu s majetkem, který přešel na Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, přešly na Zařízení
služeb pro Ministerstvo vnitra i veškeré známé závazky, pohledávky, práva a povinnosti
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u organizační složky státu dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
nový název: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
sídlo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
účel zřízení – mění se takto:
a) poskytovat vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání 68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost ukončené
absolutoriem,
b) provádět odbornou bezpečnostní přípravu, poskytovat podle potřeby jazykové vzdělávání zaměstnanců Ministerstva vnitra,
c) provádět programy výchovy k lidským právům pro potřeby Ministerstva vnitra a Policie České republiky
a podílet se na prevenci kriminality,
d) poskytovat Policii ČR součinnost v souvislosti s akcemi zajišťujícími bezpečnost státu,
e) zajišťovat služby na úseku ubytování a stravování, služby při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, knihovny, sportovních a kulturních zařízení,
autodopravy a autoopravárenství, tyto služby může poskytovat pro potřeby Policie ČR, Ministerstva vnitra,
organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených v působnosti Ministerstva vnitra,
f) poskytovat vzdělávání a služby jiným orgánům a organizacím může na základě Rozhodnutí Ministerstva
vnitra, kterým je rozsah poskytované služby vymezen,
g) poskytovat může vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra,
předmět činnosti – mění se takto:
a) poskytování vyššího odborného vzdělání ukončeného absolutoriem a poskytování jazykového vzdělávání
a vzdělávání zaměstnanců,
b) zabezpečování a provádění odborné bezpečnostní přípravy, programu prevence kriminality a výchovy k lidským právům,
c) zabezpečování k součinnosti k akcím zabezpečujícím bezpečnost státu,
d) zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, služeb při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

Částka 22

d)
e)
f)
g)
h)

Ústřední věstník

stránka 999

k řízení motorových vozidel, při provozování střelnice, knihovny, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy a autoopravárenství,
e) poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra,
v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném,
f) poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem
vnitra,
h) hospodaření s movitým majetkem
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky státu: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce státu předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizační složce státu umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky státu: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: 17. 12. 1992 na dobu neurčitou

3. změnu u příspěvkové organizace dnem 2. 11. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo vnitra
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvková organizace
sídlo: Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10
identiﬁkační číslo: 67779999
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: Ministerstvo vnitra oznamuje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení služeb pro
Ministerstvo vnitra, a to Dodatkem č. 24 ze dne 2. 11. 2010, č.j.: MV-100911-5/OSM-2010
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto:
– Zřizovací listina Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, č.j. N-1337/97 ze
dne 8. prosince 1997, ve znění dodatků č. 1 až 23, se mění Dodatkem č. 24 tak, že v ustanovení čl. 2 Zřizovací listiny, ve znění Dodatku č. 9 ZSM-215/01-2001, se vkládá následující věta – „Není-li jmenován ředitel
organizace, vykonává jeho oprávnění náměstek pro administrativu a vnitřní řízení, a to v rozsahu a po dobu
stanovenou ministrem vnitra.“
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje dnem 4. 11. 2010
že si jako věcně příslušný ústřední správní úřad ke
státní příspěvkové organizaci Česká geologická služba,
státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav,
organizační složce státu Česká inspekce životního prostředí,
organizační složce státu Správa Národního parku České Švýcarsko, vyhrazuje schvalování:
1. smluv
a) o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
b) o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000,- Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení
§ 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
c) o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
2. právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
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KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje
změnu sídla příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
původní sídlo: Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek
nové sídlo: Pionýrů 2352, 738 02 Frýdek-Místek
identiﬁkační číslo: 69610134

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Nemocniční 1056/19, 407 46 Krásná Lípa
identiﬁkační číslo: 47274450
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 47 712,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 205,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– 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:
mění se takto: hostinská činnost, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, maloobchod se smíšeným zbožím
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Londýnská 563, 407 53 Jiříkov
identiﬁkační číslo: 47274468
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 5 110,- Kč, movitý majetek v hodnotě 941 000,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace
sídlo: 407 84 Lobendava 105
identiﬁkační číslo: 47274549
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 1 274,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 209,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace
sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov
identiﬁkační číslo: 47274573
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 9 508,- Kč, movitý majetek v hodnotě 710 000,- Kč
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: 407 60 Brtníky 119
identiﬁkační číslo: 47274484
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 82 204,- Kč, movitý majetek v hodnotě 3 308,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
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– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: 407 42 Stará Oleška 131
identiﬁkační číslo: 47274522
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 61 948,- Kč, movitý majetek v hodnotě 3 034,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
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– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 75, 410 22 Lovosice
identiﬁkační číslo: 00080195
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 213 700,- Kč, movitý majetek v hodnotě 25 995,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
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– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů, ubytovací služby, výroba tepelné
energie, rozvod tepelné energie, čištění a praní textilu a oděvů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
sídlo: 411 74 Snědovice 1
identiﬁkační číslo: 70948062
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 181 550,- Kč, movitý majetek v hodnotě 26 000,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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9. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace
sídlo: 439 69 Tuchořice 1
identiﬁkační číslo: 00830381
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 57 328,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 034,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
identiﬁkační číslo: 46789910
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
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o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
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 32 427,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 546,- Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: reklamní činnost a marketing
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

11. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Zátiší 177, 435 42 Litvínov-Janov
identiﬁkační číslo: 49872541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 105 958,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 014,- Kč
f) vymezení majetkových 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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–
–
–
–
–
–
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–

majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvková organizace
sídlo: 435 45 Nová Ves v Horách 206
identiﬁkační číslo: 49872532
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 21 489,- Kč, movitý majetek v hodnotě 897 000,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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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 je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov důchodců Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Okružní 104, 435 13 Meziboří
identiﬁkační číslo: 49872516
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 2 226,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 754,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,

Částka 22

Ústřední věstník

stránka 1011

–
–
–
–
–

provádět pravidelnou roční inventarizaci,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace
sídlo: Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
identiﬁkační číslo: 63787911
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 124 709,- Kč, movitý majetek v hodnotě 3 149,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací

stránka 1012

Ústřední věstník

Částka 22

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
sídlo: Na Výšině 494, 417 01 Dubí
identiﬁkační číslo: 63787849
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 87 541,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 680,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze č. 1 až 3
zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hostinská činnost, praní, žehlení oděvů, bytového textilu
a osobního zboží
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace
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sídlo: U Nových lázní 8, 415 01 Teplice
identiﬁkační číslo: 63787814
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
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 16 949,- Kč, movitý majetek v hodnotě 875 000,- Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

17. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
identiﬁkační číslo: 75149541
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí
o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
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 28 848,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 858,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
sídlo: 439 85 Petrohrad 1
identiﬁkační číslo: 00829137
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování ambulantní lůžkové, diagnostické a léčebné základní a specializované péče, jejíž
součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, zejména obyvatelům Ústeckého kraje, především pro spádové
území okresů Louny a Chomutov, poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, v platném znění, výkony ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti,
provozování činnosti knihovny pro vlastní potřebu, opravy strojů zajišťujících technický provoz zařízení, kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, vědecko výzkumná činnost ve vybraných tématech, provozování kulturních a sportovních aktivit, pregraduální a postgraduální výchova zdravotnických pracovníků
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 4 235,- Kč, movitý majetek v hodnotě 4 441,- Kč
f) vymezení majetkových 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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majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
bezúplatným převodem od zřizovatele,
darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: hostinská činnost, vydavatelská činnost, polygraﬁcká výroba, knihařské a kopírovací práce,
praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, reklamní činnost,
marketing, mediální zastoupení, velkoobchod a maloobchod
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 19. 5. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Husitská 1683, 434 01 Most – Zahražany
identiﬁkační číslo: 00830577
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační pro děti od 0 do 3 let, poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci
nestátního zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, v platném znění, provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (do tří let věku), výkon
ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 49 684,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 191,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
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– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 1304, 434 01 Most
identiﬁkační číslo: 66112338
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování ambulantní a lůžkové, diagnostické a léčebné základní a specializované péče, jejíž
součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, zejména obyvatelům Ústeckého kraje, především pro spádové
území Mostecka, poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
v platném znění, provádění klinického hodnocení účinku léků, provádění klinického hodnocení nové zdravotní
techniky, vědecko výzkumná činnost, výchova občanů k péči o zdraví a podpora veřejného zdraví, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní
činnosti, pořádání odborných kursů, školení a dalších vzdělávacích akcí včetně lektorských činností
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 51 027,- Kč, movitý majetek v hodnotě 2 096,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
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– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace
sídlo: 403 31 Ryjice 1
identiﬁkační číslo: 72753536
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační
péči o osoby trpícími déle trvajícími chorobami, zejména obyvatelům Ústeckého kraje, především pro spádové území Ústecka, poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
v platném znění, provádění klinického hodnocení účinku léků, provádění klinického hodnocení nové zdravotní
techniky, vědecko výzkumná činnost, výchova občanů k péči o zdraví a podpora veřejného zdraví, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní
činnosti, pořádání odborných kursů, školení a dalších vzdělávacích akcí včetně lektorských činností
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 37 584,- Kč, movitý majetek v hodnotě 5 145,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
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provádět pravidelnou roční inventarizaci,
udržovat majetek v provozuschopném stavu,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, hostinská činnost,
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829013
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování přednemocniční odborné neodkladné péče v podmínkách urgentní medicíny a medicíny katastrof, zejména péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu ošetření a při jejich předávání do zdravotnického zařízení, poskytování zdravotní péče,
jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992
Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění, výkon ekonomické, provozní,
technické, investiční a administrativní činnosti, koordinace součinnosti s praktickými lékaři, lékaři-specialisty
a ambulantní pohotovostí péčí (APP), rychlá přeprava odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejich derivátů a biologických materiálů k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče, zajišťování a poskytování zdravotnické služby lékařů a středního zdravotnického personálu i pro jiná zdravotnická zařízení, odborná asistence – zdravotnické zabezpečení při
sportovních, kulturních a společenských akcích, plnění úkolů v součinnosti se všemi složkami integrovaného
záchranného systému, zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a studentů z lékařských
fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny, medicíny katastrof a zdravotnického záchranářství, výuková činnost a školení pro zdravotnické pracovníky v problematice přednemocniční neodkladné péče, v rámci
udělené akreditace v oboru Urgentní medicína uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního
vzdělávání lékařů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 181 787,- Kč, movitý majetek v hodnotě 38 219,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
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– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00830500
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: vypořádání závazků a vymáhání pohledávek organizace, provádění veškerých úkonů vyplývajících z vypořádání závazků a vymáhání pohledávek včetně zpracování ekonomických, statistických a ostatních
údajů ve vztahu ke zřizovateli
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 nebyl příspěvkové organizaci předán
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
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– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 7. 4. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská nemocnice, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 3316/12A, 400 13 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00673544
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: správa vlastního majetku, provádění veškerých úkonů vyplývajících z vypořádání závazků a vymáhání pohledávek včetně zpracování ekonomických, statistických a ostatních údajů ve vztahu ke zřizovateli
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 nebyl příspěvkové organizaci předán
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– nabývání movitých věcí včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání
s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– oprávnění uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
tento souhlas se nevyžaduje v případě půjčky zaměstnancům z Fondu kulturních a sociálních potřeb,
– předávat zřizovateli vždy do 15. dne následujícího roku seznam nově nabytého majetku k 31. 12. (bez uvedení spotřebovaného majetku) za účelem aktualizace dle čl. XI. odst. této zřizovací listiny
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829048
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán
k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v Průmyslové zóně TRIANGLE, vyjma nemovitostí
využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod
a maloobchod,
zemědělská výroba:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových
koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných
produktů, pokud jde po zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 28, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 00360716
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se
odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 4. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace
sídlo: Ponávka 6, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00209813
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova bez č. p./če., na parc. č. 3364/3, budova bez č. p./če., na parc.
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č. 3364/4, – pozemky, parc. č. 3364/2, ost. plocha, parc. č. 3364/3, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 3364/4, zast.
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vyškov, obec Vyškov, zapsáno na LV č. 4820 pro k. ú. Vyškov, obec Vyškov, okres
Vyškov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Vyškov
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO FULNEK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Fulnek
zařazení do okresu: Nový Jičín
b) název: Technické služby města Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Bílovecká 532, 742 45 Fulnek
identiﬁkační číslo: 72081244
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: čištění ulic a veřejných prostranství, opravy
a údržba místních komunikací, údržba veřejné zeleně, parků a veřejných prostranství, správa, údržba veřejného
osvětlení a slavnostního osvětlení, hřbitovní služby – evidence, vybírání poplatků, provoz, opravy a údržba hřbitovů, provoz, opravy a údržba veřejných WC, údržba a opravy laviček, provoz a údržba záchytných kotců pro psy,
zajišťování odstranění uhynulých zvířat z veřejných prostranství, odchyt toulavých psů ve veřejném zájmu, správa
ATC Jerlochovice
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření svěřený majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby uvedené
v příloze č. 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 11. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO LOUNY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Louny
zařazení do okresu: Louny
b) název: Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
původní sídlo: Husova 2382, 440 01 Louny
nové sídlo: Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
identiﬁkační číslo: 65108477
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 1, na parc. č. 236 včetně souvisejícího vybavení, které
tvoří součást budovy, – pozemek, parc. č. 236, zast. plocha a nádvoří, movitý majetek v hodnotě 1 725 397,15 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou
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MĚSTO OPAVA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Opava, Vaníčkova – příspěvková organizace, sídlo: Vaníčkova 39, 747 06 Opava, identiﬁkační číslo: 70999716
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Opava, Vaníčkova – příspěvková organizace
– Mateřská škola Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Mateřská škola Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava
identiﬁkační číslo: 71000160
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Opava, Jateční – příspěvková organizace, sídlo: Jateční 10, 746 01 Opava, identiﬁkační
číslo: 71000071
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Opava, Jateční – příspěvková organizace
– Mateřská škola Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Mateřská škola Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 6/994, 747 06 Opava
identiﬁkační číslo: 71000160
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2010
název: Mateřská škola Korálek Opava, Šrámkova – příspěvková organizace, sídlo: Šrámkova 6/1333, 747 05
Opava, identiﬁkační číslo: 71000143
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2010
– Mateřská škola Korálek Opava, Šrámkova – příspěvková organizace
– Základní škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Opava
b) název: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace
sídlo: Šrámkova 4, 747 05 Opava
identiﬁkační číslo: 00849642
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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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou

MĚSTO OPOČNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Sociální služby Města Opočna, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 683, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 27525279
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, majetek
nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– majetek do částky 40 000,- Kč pořizuje příspěvková organizace do vlastnictví zřizovatele beze jeho předchozího písemného souhlasu,
– k pořízení majetku nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Základní škola, Opočno, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 313, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 75015013
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
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mění se takto: nemovitý majetek je předán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, majetek
nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– majetek do částky 40 000,- Kč pořizuje příspěvková organizace do vlastnictví zřizovatele beze jeho předchozího písemného souhlasu,
– k pořízení majetku nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Mateřská škola, Opočno, příspěvková organizace
sídlo: Jana Pitry 654, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 75016206
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, majetek
nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– majetek do částky 40 000,- Kč pořizuje příspěvková organizace do vlastnictví zřizovatele beze jeho předchozího písemného souhlasu,
– k pořízení majetku nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas 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 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Opočno
zařazení do okresu: Rychnov nad Kněžnou
b) název: Základní umělecká škola, Opočno, Trčkovo náměstí 10, příspěvková organizace
sídlo: Trčkovo náměstí 10, 517 73 Opočno
identiﬁkační číslo: 71231137
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek je předán příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, majetek
nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– majetek do částky 40 000,- Kč pořizuje příspěvková organizace do vlastnictví zřizovatele beze jeho předchozího písemného souhlasu,
– k pořízení majetku nad částku 40 000,- Kč je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem
zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajišťování správy, výstavby, technického servisu, skladování, provádění údržby a vývozu prostředků a zařízení k zabezpečení protipovodňových opatření
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 – budovy, areál Dubeč, Ke Křížkám 2, v k. ú. Dubeč se ruší bez
náhrady, pozemky – vypouští se pozemek parc. č. 1589/10, zast. plocha a nahrazuje se pozemkem 1589/17, zast.
plocha, parc. č. 1589/2, ost. plocha, vše v k. ú. Dubeč,
– pozemky, parc. č. 2336/37, 2336/198, ost. plocha, parkoviště, vše v k. ú. Chodov
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Lesy hl. m. Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Práčská 1885, 110 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 45247650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: údržba městských lesů, údržba drobných vodních toků, správa a údržba vodních děl, enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, výroba rostlinného materiálu, lesnické práce, včetně prací souvisejících se
zajištěním mimoprodukčních funkcí lesa, údržba vodních toků včetně zajištění pohotovostní služby, výkon
funkce odborného lesního hospodáře včetně vedení lesní hospodářské evidence a zajišťování fytopatologických
činností, správa a údržba svěřeného nemovitého majetku, zajišťování správy, provozu a oprav vodních děl včetně
dešťových usazovacích nádrží, výroba, nákup a prodej školkařských výpěstků včetně nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin, výroba a instalace rekreačních a herních prvků, pěstební zásahy v zahradních a krajinářských úpravách, údržba zvláště chráněných území, realizace enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 644 101 802,27 Kč, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace podle stavu inventarizace ke dni 30. 4. 2010
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle vnitřního předpisu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– organizace zastupuje hlavní město Prahu, jako vlastníka honebních i nehonebních pozemků, v řízeních vedených podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– v analytické evidenci vede organizace odděleně svěřený majetek a majetek vlastní,
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům, přípravky
na ochranu rostlin, specializovaný maloobchod, velkoobchod, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), nakládání s nebezpečnými odpady, přípravné práce pro stavby,
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti a rybářství, poskytování technických služeb, výroba pilařská a impregnace dřeva, chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb, výroba her,
hraček a dětských kočárků, inženýrská činnost v investiční výstavbě, správa a údržba nemovitostí, provádění
staveb, jejich změn a odstraňování, projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
reklamní činnost a marketing, silniční motorová doprava nákladní, projektování staveb, jejich změn a odstraňování, projektování zahradních a parkových úprav, tesařství, truhlářství, maloobchod provozovaný mimo řádné
provozovny, specializované stavební činnosti, pronájem svěřeného i vlastního majetku, zemědělství
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
(zkrácený název ROPID)
sídlo: Rytířská 10, 101 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 60437359
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém území, organizování hromadné dopravy osob
včetně ekonomie dopravy, vytváření regionálního integrovaného systému přepravy osob, organizování veřejných obchodních soutěží na zajištění subvencované hromadné dopravy osob, uzavírání smluv o závazku veřejné
služby k systému Pražské integrované dopravy za hlavní město Prahu v rámci zásad organizace hromadné
dopravy schválených Radou hlavního města Prahy a rozpočtových prostředků schválených na tyto účely Zastupitelstvem hlavního města Prahy, kontrola plnění smluv s objednateli a s dopravci, rozvoj systémů hromadné
dopravy osob, zprostředkování dotací a tržeb z jízdného provozovatelům regionální hromadné dopravy osob
a zajištění efektivního využití těchto prostředků pro přepravní výkony základní i ostatní dopravní obslužnosti,
zpracování návrhů regionálních tarifních a odbavovacích systémů hromadné dopravy osob a zprostředkování
jejich realizace po předchozím projednání s příslušnými státními orgány a orgány samosprávy, zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k systému Pražské integrované dopravy, vzdělávací a osvětová
činnost v oblasti dopravních systémů, činnosti související s projekty organizace veřejné dopravy včetně telematických řešení, organizační a ekonomické poradenství v oblasti dopravy, komplexní zajišťování informací včetně
jízdních řádů na zastávkách Pražské integrované dopravy
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek zřizovatel nepředává, movitý majetek je uveden v inventurních soupisech
příspěvkové organizace podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, včetně veškerého movitého majetku pořízeného organizací po 31. 12. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle vnitřního předpisu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 16. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Staroměstské náměstí 13/605, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 00064416
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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mění se takto: shromažďování, vystavování a restaurování děl výtvarného umění, Galerie hlavního města Prahy
je galerií s krajskou působností, jejíž sbírka byla podle § 5 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 4. 11. 2002 zapsána
do centrální evidence sbírek, vedené Ministerstvem kultury, pod evidenčním číslem GMP/002-05-10/227002,
poskytování standardizovaných veřejných služeb podle § 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 483/2004 Sb., soustavný vědecký výzkum
výtvarného umění 19. a 20. století s využitím výtvarných děl svěřených organizaci, doplňování a rozšiřování
sbírek o umělecky, vývojově a studijně závažná díla výtvarného umění se zvláštním zřetelem na současná díla,
kulturně výchovná činnost v oblasti výtvarného umění, péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních
desek a dalších svěřených výtvarných děl, plnění úkolů umělecké agentury, vydávání a prodej neperiodických
tiskovin a publikací, propagace činnosti organizace, vydávání a prodej reprodukcí uměleckých děl a propagačních předmětů, prodej uměleckých publikací, katalogů a knih
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 – objekt č. p. 233, na parc. č. 673, v k. ú. Hradčany,
– jiná stavba č. p. 133, na st.parc. č. 176, v k. ú. Chýnov,
– objekt č. p. 605, na parc. č. 766, objekt č. p. 630, na parc. č. 627, objekt č. p. 189, na parc. č. 143, vše v k. ú.
Staré Město,
– stavba občanského vybavení, č. p. 1, na parc. č. 1, stavba občanského vybavení, č. p. 2, na parc. č. 4, stavba
občanského vybavení, č. p. 3, na parc. č. 3, podíl ½, stavba občanského vybavení, č. p. 236, na parc. č. 2,
podíl ½, vše v k. ú. Troja,
– objekt č. p. 896, na parc. č. 274, objekt bez č. p., kůlna na zahradě, na parc. č. 275, vše v k. ú. Břevnov,
– pozemky, parc. č. 673, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 674, zeleň-ost. plocha, vše v k. ú. Hradčany,
– č. parc. 158/2, zahrada, č. parc. 158/3, zahrada, st.parc. č. 176, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chýnov,
– parc. č. 627, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 766, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 143, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 698, podíl 1920/45106, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 698, podíl 3753/45106, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. 698, podíl 6108/45106, zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Staré Město,
– parc. č. 1, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 2, zast. plocha a nádvoří, id. ½ pozemku, parc. č. 3, zast. plocha
a nádvoří, id. ½, pozemku, parc. č. 4, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 5, zeleň-ost. plocha, id. ½ pozemku,
parc. č. 6, zeleň-ost. plocha, parc. č. 7, ovocný sad, parc. č. 8, zeleň-ost. plocha, parc. č. 9, zahrada, parc.
č. 10, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 11/2, ost. plocha-komunikace, parc. č. 13, zahrada, parc. č. 14, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. 15, zahrada, parc. č. 25, zahrada, spol. podíl 2/9, vše v k. ú. Troja,
– parc. č. 274, zast. plocha a nádvoří, parc. č. 275, zahrada, vše v k. ú. Břevnov,
– ostatní stavby, parc. č. 8, plynová přípojka k domku zahradníka, v k. ú. Troja,
– parc. č. 274, přípojka vody a vodoměrná šachta, přípojka kanalizace, přípojka a pilíř elektro, zpevněné
plochy, plot, podezdívka plotu a vrátka, parc. č. 275, přípojka plynu, nekrytý venkovní betonový bazén, vše
v k. ú. Břevnov,
– parc. č. 994/2, pomník Antonína Dvořáka, v k. ú. Staré Město,
– parc. č. 2 440, pomník Praha svým vítězným synům, v k. ú. Nové Město,
– parc. č. 674, sousoší Komenský se loučí s vlastí, v k. ú. Hradčany,
– jednotky, č. p. 1006, č. jednotky 1006/101, jiný nebytový prostor, spoluvl. podíl ke společným částem budovy 1920/45106, č. p. 1006, č. jednotky 1006/116, jiný nebytový prostor, spoluvl. podíl ke společným částem
budovy 3753/45106, č. p. 1006, č. jednotky 1006/117, jiný nebytový prostor, spoluvl. podíl ke společným
částem budovy 6108/45106, vše v k. ú. Staré Město,
– osazené veřejné plastiky a pomníky ve správě Galerie hl. m. Prahy – nemovité kulturní památky č.:
PRAHA 1
– Osvětlovadlo (kandelábr veřejného osvětlení III.), parc. č. 729, č. 1-483/3, Sv. Josef (Socha Sv. Josefa), parc.
č. 736, č. 1-912, Morový sloup P. Marie, parc. č. 737, č. 1-909, Sousoší Piety (Sloup se sousoším Piety), parc.
č. 730, č. 1-914, Sv. Jan Nepomucký (Socha Sv. Jana Nepomuckého), parc. č. 736, č. 1-913, Julius Zeyer
(Pomník Julia Zeyera), parc. č. 707, č. 1-918, Osvětlovadlo (kandelábr veřejného osvětlení II.), parc. č. 734,
č. 1-483/2, Polibek (Sousoší Polibek), parc. č. 278, č. 1-473, Litinový kříž, parc. č. 742, Sv. Václav (Socha
Sv. Václava), parc. č. 730, č. 1-911, Socha sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 743, č. 1-910, Pomník Edvarda
Beneše, parc. č. 742, vše v k. ú. Hradčany,
– Mojžíš, parc. č. 125, v k. ú. Josefov,
– Josef Dobrovský (Pomník Josefa Dobrovského), parc. č. 778/1, č. 1-847/4, Pieta (Sousoší Piety), parc.
č. 972, č. 1-475/3, Studna s mříží (Studna s kovanou mříží), parc. č. 994, č. 1-480, Dekorativní váza (Váza
z jubilejní výstavy 1891), parc. č. 911/1, č. 1-467, Sousoší sv. J. Křtitele (Sousoší sv. Jana Křtitele s anděly),
parc. č. 1048, č. 1-479, Ferdinand Laub (Pomník Ferdinanda Lauba), parc. č. 917, č. 1-468, Vítězslav Novák

stránka 1030

Ústřední věstník

Částka 22

(Pomník Vítězslava Nováka), parc. č. 911/1, č. 1-469, K. H. Mácha (Pomník Karla Hynka Máchy), parc.
č. 911/1, č. 1-470, Jaroslav Vrchlický (Pomník Jaroslava Vrchlického) parc. č. 933, č. 1-462, Dívka s amforou (Plastika dívky s vázou), parc. č. 298, č. 1-847/8, Románský reliéf (fragmenty Juditina mostu), parc.
č. 232, č. 1-15/3, Český lev (Plastika Český lev), parc. č. 657/1, č. 1-463, Eva (Toileta) (Socha Eva), parc.
č. 1001, č. 1-476, Sv. Jan Nepomucký, (Socha sv. Jana Nepomuckého), parc. č. 998, č. 1-474, Kamenný stůl
V. Náprstka (Památník Vojty Náprstka), parc. č. 911/1, č. 1-466, Osvětlovadlo (kandelábr veřejného osvětlení
I.), parc. č. 1036, č. 1-483/1, Sv. Filip Nerejský (Socha Sv. Filipa Neri), parc. č. 729, č. 1-915, vše v k. ú. Malá Strana,
– Čas unáší krásu (faksimile), parc. č. 2378/1, Jan Svatopluk Presl (Pomník Jana Svatopluka Presla), parc.
č. 2313/1, č. 1-1039, Sousoší sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 2386/1, Josef Jungmann (Pomník Josefa Jungmanna), parc. č. 2378/3, č. 1-1036, Božena Němcová (Pomník Boženy Němcové), parc. č. 2407, č. 1-1038,
Kubistický sloup (Kubistický sloup uličního osvětlení), parc. č. 2378, č. 1-1043, J. E. Purkyně, parc. č. 754,
Sv. Antonín Paduánský (Socha Sv. Antonína Paduánského), parc. č. 662, č. 1-1048/5, Souzvuk (Plastika Souzvuk), parc. č. 2407, č. 1-1041, Sv. Václav (Pomník Sv. Václava), parc. č. 2306/10, č. 1-1042, Pocta poštovní
známce, parc. č. 2366, vše v k. ú. Nové Město,
– Bedřich Smetana, parc. č. 162, Sv. Jan Nepomucký, (Sv. Jan Nepomucký jako almužník), parc. č. 1042,
č. 1-9, Pražský student (socha Pražský student), parc. č. 84, č. 1-7/7, J. Stepling (Památník Josefa Steplinga),
parc. č. 81, č. 1-7/6, Jan Hus (Pomník Mistra Jana Husa), parc. č. 1090, č. 1-11/2, Vinařský sloup (Svatováclavský vinařský sloup), parc. č. 1110, č. 1-4, Černá Madona (socha Černé Matky Boží – kopie), parc. č. 565,
č. 1-314, Jaroslav Čermák, parc. č. 213, Karel IV. (Pomník císaře Karla IV.), parc. č. 1111, č. 1-1, Pomník
Antonína Dvořáka, parc. č. 994/2, vše v k. ú. Staré Město,
KARLŮV MOST
– Madona se Sv. Bernardem, kopie, parc. č. 149, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Iva, parc. č. 149, č. 1-15/1, Sousoší
Madony se Sv. Dominikem a Tomášem Akvinským (kopie), parc. č. 150, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Barbory,
Markéty a Alžběty, parc. č. 150, č. 1-15/1, Sousoší Kalvárie, parc. č. 151, č. 1-15/1, Sousoší Piety, parc.
č. 151, č. 1-15/1, Socha Sv. Anny (kopie), parc. č. 152, č. 1-15/1, Socha Sv. Josefa, parc. č. 152, č. 1-15/1,
Sousoší Cyrila a Metoděje, parc. č. 153, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Františka Xaverského, parc. č. 153, č. 1-15/1,
vše v k. ú. Staré Město,
– Socha Sv. Jana Křtitele, parc. č. 751, č. 1-15/1, Kovaná mřížka s reliéfem Těla Jana Nepomuckého ve Vltavě
(mezi sousoším sv. Norberta a plastikou sv. Jana Křtitele – na středu oblouku) – kopie, Socha Sv. Kryštofa,
parc. č. 751, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Norberta, Václava a Zikmunda, parc. č. 750, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Františka Borgiáše, parc. č. 750, č. 1-15/1, Socha Sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 749, č. 1-15/1, Socha Sv. Ludmily (kopie), parc. č. 749, č. 1-15/1, Socha Sv. Antonína Paduánského, parc. č. 748, č. 1-15/1, Sousoší Sv.
Františka Serafínského, parc. č. 748, č. 1-15/1, Socha Sv. Judy Tadeáše, parc. č. 747, č. 1-15/1, Sousoší Sv.
Vincence Ferrerského a Sv. Prokopa, parc. č. 747, č. 1-15/1, Socha Sv. Judy Tadeáše, parc. č. 747, č. 1-15/1,
Socha Sv. Mikoláše z Tolentina (kopie), parc. č. 747, č. 1-15/1, Socha Sv. Kajetána, parc. č. 247, č. 1-15/1,
Sousoší Sv. Luitgardy (kopie), parc. č. 747, č. 1-15/1, Socha Sv. Filipa Benitia, parc. č. 746, č. 1-15/1, Socha
Sv. Vojtěcha (kopie), parc. č. 746, č. 1-15/1, Socha Sv. Víta, parc. č. 236, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Jana z Mathy,
parc. č. 236, č. 1-15/1, Sousoší Sv. Salvátora, Kosmy a Damiána, parc. č. 233, č. 1-15/1, Socha Sv. Václava,
parc. č. 233, č. 1-15/1, Socha Bruncvíka, parc. č. 1043, č. 1-15/1, vše v k. ú. Malá Strana,
VRTBOVSKÁ ZAHRADA – sekané kopie plastik M. B. Brauna
– váza 1, váza 2, váza 3, váza 4, váza 5, váza 6, váza 7, váza 8, váza 9, váza 10, parc. č. 403, Zeus, Hera, Hermes, Pallas Athéna, Meleagros, Diana, Hefaistos, Hrající si děti, faksimile, parc. č. 403, vše v k. ú. Malá
Strana,
– Hana Benešová, pamětní deska, parc. č. 193, v k. ú. Hradčany,
PRAHA 2 – plastiky
– Eliška Krásnohorská (Pomník Elišky Krásnohorské), parc. č. 2418/1, č. 1-1205, Karolina Světlá (Pomník Karoliny Světlé), parc. č. 2419/1, č. 1-1207, J. E. Purkyně (Pomník Jana Evangelisty Purkyně), parc.
č. 2419/1, č. 1-1208, Alois Jirásek (Pomník Aloise Jiráska), parc. č. 2410/2, č. 1-1210, Pomník zahynulých
plavců a vorařů, parc. č. 1388, Barokní sloup se Sv. Vojtěchem, parc. č. 2469/1, Karel IV. (Socha císaře Karla
IV.), parc. č. 1443, č. 1-1212/5, O. Sklenářová-Malá, parc. č. 2535/2, František Palacký (Pomník Františka
Palackého), parc. č. 2438/1, č. 1-1209, Pomník Praha svým vítězným synům, parc. č. 2440, vše v k. ú. Nové
Město,
– Svatopluk Čech (Pomník Svatopluka Čecha), parc. č. 1934/1, č. 1-1303, Petr Bezruč, parc. č. 2814, Obelisk
s reliéfem, parc. č. 2281/1, č. 1-1304/2, vše v k. ú. Vinohrady,
– Proboštská brána, parc. č. 77, Sv. Ludmila (Socha Sv. Ludmily), parc. č. 83, č. 1-1273/7, Probošt Šulc (Pomník probošta Václava Šulce), parc. č. 77, č. 1-1273/21, Sv. Václav (Jezdecká socha Sv. Václava, parc. č. 77,
č. 1-1273/12, Lumír a Píseň, parc. č. 121/1, č. 1-1273/16, Ctirad a Šárka, parc. č. 121/1, č. 1-1273/17, Záboj
a Slavoj, parc. č. 121/1, č. 1-1273/18, Přemysl a Libuše, kopie, parc. č. 121/1, č. 1-1273/19, Sv. Jan Nepo-
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mucký, parc. č. 106/1, Sv. Vojtěch (Socha Sv. Vojtěcha), parc. č. 101, č. 1-1273/14, Sv. Šebastián, parc. č. 74,
č. 1-1273/13, Čertův sloup (Časoměrný sloup), parc. č. 106/1, č. 1-1273/20, vše v k. ú. Vyšehrad,
PRAHA 3 – plastiky
– Anna Proletářka, parc. č. 4117/2, Matka s děckem, parc. č. 2931/149, Strom, parc. č. 2760, Plus – Mínus,
parc. č. 2639/129/130, Sedící dívka, parc. č. 2639/43, Milenci, parc. č. 2639/176, Karel Havlíček Borovský
(Pomník Karla Havlíčka Borovského), parc. č. 774, č. 1-1323, vše v k. ú. Žižkov,
– pamětní desky, František Halas, parc. č. 3727, v k. ú. Vinohrady, Vítězslav Nezval, parc. č. 1507, Výroční
deska sovětského zastup., parc. č. 21, vše v k. ú. Žižkov,
PRAHA 6 – plastiky
– Žena na slunci, parc. č. 100/10, v k. ú. Břevnov,
– Benito Juárez, parc. č. 1363/1, Simon Bolívar (pomník), Karel Bendl (Pomník skladatele Karla Bendla),
parc. č. 2004, č. 1-1447, Podíl mládeže na rozvíjení internacionálního a světového míru, parc. č. 1228/3, Mír
(Socha Mír), č. 1-1449, vše v k. ú. Bubeneč,
– Dutá torsa, parc. č. 4049/6, Setkání u Studny, parc. č. 730, vše v k. ú. Dejvice,
– Oblak, parc. č. 569, Tycho Brahe a Jan Kepler, parc. č. 308, 3 pilony, parc. č. 569, Komenský se loučí s vlastí,
č. 1-1422/3, vše v k. ú. Hradčany,
– Kamenný květ, parc. č. 1343/2, Husitská žena, parc. č. 1227/1, Jan Roháč z Dubé, parc. č. 1242, vše v k. ú.
Liboc,
– Plastika, parc. č. 2893, v k. ú. Ruzyně,
– Orfeus, parc. č. 1341, č. 1-1523/3, v k. ú. Střešovice,
– Mikoláš Aleš, parc. č. 2375, v k. ú. Suchdol,
– Muž s kamenem, parc. č. 473/346, v k. ú. Veleslavín,
– Matka s děckem, parc. č. 1281/346, Ležící žena, parc. č. 1273/13, Chlapec s modelem letadla, parc.
č. 1273/15, vše v k. ú. Vokovice,
– pamětní desky, Karel Toman, parc. č. 1289, v k. ú. Břevnov, Max Švabinský, parc. č. 1467, v k. ú. Bubeneč,
– pamětní desky, Jan Zika, parc. č. 676, Václav Špála, parc. č. 1798, Emil Filla, parc. č. 1336, 1338, vše v k. ú.
Střešovice,
PRAHA 7 – plastiky
– Stojící hoch (Socha Stojícího hocha), parc. č. 1781, č. 1-1560/7, v k. ú. Bubeneč,
– Reliéf s portrétem arch. Hlávky, parc. č. 2331/1, Reliéf s portrétem arch. Janáka, parc. č. 2188, Sedící dívka, parc. č. 1215/1, Práce (Sousoší Práce), parc. č. 2188, č. 1-1551/2, Humanita (Sousoší Rodina), parc.
č. 2331/1, č. 1-1555/3, Stojící dívka (Socha dívky), parc. č. 2104/1, č. 1-1545/9, Sedící žena, parc. č. 2104/1,
Žena, parc. č. 2104/1, vše v k. ú. Holešovice,
– Barokní sloup (Viniční sloup), parc. č. 1564/1, č. 1-1533, Apokalyptický jezdec, parc. č. 8, vše v k. ú.
Troja,
PRAHA 9 – plastiky
– Venuše, parc. č. 628/151, Šroubovice, parc. č. 628/177, Horizontála, parc. č. 628/176, vše v k. ú. Prosek,
– Plastika, parc. č. v k. ú. Střížkov, Umírající, parc. č. 31, v k. ú. Vysočany,
PRAHA 10 – plastiky
– Rodina, parc. č. 1818/139, v k. ú. Hostivař,
– Hudba, parc. č. 806/322, Poezie a učení, parc. č. 806/344, vše v k. ú. Malešice,
– Matka s dítětem, parc. č. 4021/2, Strom života, parc. č. 3220/27, 3237/1, Rozvíjející se květ, parc. č. 4021/26,
Jaro, parc. č. 4018/1, vše v k. ú. Strašnice,
– Život, parc. č. 2244/1, v k. ú. Vinohrady, Do života, parc. č. 1831/1, v k. ú. Vršovice,
– Tři postavy v bazénu, parc. č. 2225/123, Milenci, parc. č. 2308/2, vše v k. ú. Záběhlice,
– pamětní desky, Bratří Čapkové, parc. č. 3440, Dr. Bohuslav Vrbenský, parc. č. 3196, vše v k. ú. Vinohrady,
PRAHA 12 – plastiky
– Mládí, parc. č. 873/1, Sedící dívka, parc. č. 580/23, Rozhovor, parc. č. 390/7, Květ, parc. č. 1857/80, vše
v k. ú. Kamýk,
– Vertikální plastika s rostlinným motivem, parc. č. 4635/1, Symbol rozpuku a života, parc. č. 4137/1, vše
v k. ú. Modřany,
– pamětní deska, Jaroslav Vojta, parc. č. 1080, v k. ú. Modřany,
PRAHA-ČAKOVICE – plastiky
– Jan Hus, parc. č. 1551, v k. ú. Čakovice,
PRAHA-KBELY – plastiky
– Hutník, parc. č. 2078, Matka a dcera, Otec a syn, parc. č. 249, Rozum a srdce, parc. č. 2/1, Sv. Vojtěch (Socha
Sv. Vojtěcha), parc. č. 114, č. 1-1702, Žena vstupující do lázně, parc. č. 867, vše v k. ú. Kbely,
– pamětní deska, 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a 30. výročí vlády, parc.
č. 1939/1-2, v k. ú. Kbely,
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– sbírkové předměty výtvarného umění vedené organizací ve sbírkové evidenci podle § 9 odst. 1 písm.d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona
č. 483/2004 Sb.,
– movitý majetek je uveden v inventurních soupisech příspěvkové organizace podle stavu inventarizace ke dni
31. 12. 2009, včetně veškerého movitého majetku pořízeného organizací po 31. 12. 2009
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– movitý majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle vnitřního předpisu schváleného zřizovatelem,
– uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– podávat příslušnému orgánu ochrany přírody jménem zřizovatele, jako vlastníka pozemku, na kterém rostou
dřeviny rostoucí mimo les žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb, pronájem věcí movitých,
reklamní činnost a marketing, specializovaný maloobchod s knihami, katalogy, uměleckými publikacemi a propagačními předměty, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
sídlo: Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 71008098
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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. 1790, na st.parc. č. 4878, – stavby nezapsané v katastru nemovitostí, tepelný kanál, parc. č. 3300/3, hřiště, parc. č. 3285/1, 3285/6, vše v k.ú. Zlín
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 15. 10. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
zařazení do okresu: Zlín
b) název: Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace
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sídlo: Frant. Bartoše 107, 760 01 Zlín-Mladcová
identiﬁkační číslo: 71007024
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: příspěvková organizace nemá žádný nemovitý svěřený majetek k hospodaření
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC BĚLÁ POD PRADĚDEM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Bělá pod Pradědem
zařazení do okresu: Šumperk
b) název: Základní a Mateřská škola v Bělé pod Pradědem, příspěvková organizace
sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník
identiﬁkační číslo: 75029456
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 10 056 489,- Kč, movitý majetek v hodnotě 866 334,12 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku a dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil
předchozí písemný souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou

OBEC HRDLOŘEZY
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Hrdlořezy
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Mateřská škola Hrdlořezy, příspěvková organizace
sídlo: Hrdlořezy 155, 293 07 Josefův Důl
identiﬁkační číslo: 72079754
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova č. p. 155, st.parc. č. 386, pozemek č. 78/2, školní
zahrada, vše v k. ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci na základě
zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– oprávnění k nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele dle zákona č. 250/2000 Sb.,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
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pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu vydaným zřizovatelem,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání výstav, představení, vystoupení a dalších kulturních akcí, pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí, organizování sportovních soutěží, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2010 na dobu neurčitou

OBEC TEHOVEC
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2010
a) úplný název zřizovatele: obec Tehovec
zařazení do okresu: Praha-východ
b) název: Mateřská škola Tehovec, příspěvková organizace
sídlo: Tehovecká 5, 251 62 Tehovec
identiﬁkační číslo: 75148765
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování, správa nemovitého majetku ve
vlastnictví obce předaného smlouvou o výpůjčce, organizování výletů, zájezdů, zájmových kroužků a kulturních
akcí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předán na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává na
základě darovací smlouvy nebo smlouvy o bezúplatném převodu
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– hradit dodavatelům dodání veškerých energií,
– stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– pojistit majetek dle pokynů zřizovatele,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– nabývání movitého majetku včetně ﬁnančních darů pro svého zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
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– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat pouze se souhlasem zřizovatele,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 9. 2010 na dobu neurčitou

OBEC VRBICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vrbice
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Základní škola Vrbice, příspěvková organizace
sídlo: 691 09 Vrbice 239
identiﬁkační číslo: 70965994
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou zde neuvedenou si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 26. 6. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 29. 10. 2009
a) úplný název zřizovatele: obec Vrbice
zařazení do okresu: Břeclav
b) název: Mateřská škola Vrbice, příspěvková organizace
sídlo: 691 09 Vrbice 380
identiﬁkační číslo: 70975574
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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:
mění se takto:
– k nabytí nemovitého majetku a dalšího dlouhodobého majetku nabytého darem, děděním, bezúplatným převodem, jinou formou zde neuvedenou si vyhradil zřizovatel předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 24. 7. 2002 na dobu neurčitou
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