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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
1. změnu sídla u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2007
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství a tělovýchovy
název: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
identiﬁkační číslo: 61 66 01 16
původní sídlo: Jetřichovice 1, 257 91 Sedlec-Prčice
nové sídlo: Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice

2. změnu sídla u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
název: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní a střední škola
identiﬁkační číslo: 42 24 55 68
původní sídlo: Kouty nad Desnou 3, 782 12 Loučná nad Desnou
nové sídlo: Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
1. oznamuje zřízení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)
f)

úplný název zřizovatele: Ministerstvo zahraničních věcí
název příspěvkové organizace: Česká rozvojová agentura
sídlo: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
identiﬁkační číslo: 75 123 924
hlavní účel činnosti: podpora realizace zahraniční rozvojové spolupráce České republiky
předmět činnosti:identiﬁkace, řízení a kontrola projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, odborná podpora a osvětová činnost související s oﬁciální rozvojovou spoluprací České republiky
g) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nesvěřuje příspěvkové organizaci žádný majetek
h) doba, na kterou se příspěvková organizace zřizuje: na dobu neurčitou

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. změnu u organizační složky státu dnem 1. 4. 2007
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
nové sídlo: Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: koordinace a zajišťování odborných podkladů, inventarizací a monitoringu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000, koordinace a zajišťování monitoringu a inventarizace druhů a stanovišť,
koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných fenoménů uvedených ve směrnici o stanovištích na
celém území státu, příprava odborných podkladů pro hodnotící zprávy Evropské komise, spolupráce při koordinaci
a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny zejména s Ministerstvem životního prostředí a resortními
organizacemi, sledování stavu a změn ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění půdního monitoringu,
vydávání a prodej knih, periodik a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
původní název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
nový název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
sídlo: Podbabská 30, 160 62 Praha 6
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
původní název: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
nový název: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce
sídlo: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
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4. změnu u organizační složky státu dnem 1. 1. 2006
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) původní název. Správa ochrany přírody
nový název: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
sídlo: Nuselská 39/236, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaniklé organizační složky státu Správa ochrany
přírody, majetek státu, s nímž byla ke dni svého zrušení příslušná hospodařit, práva a závazky státu, které vykonávala
a veškerá působnost se převádí na organizační složku státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
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
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2006
název: Správa ochrany přírody, sídlo: Nuselská 39, 140 00 Praha 4
6. změnu u organizační složky státu dnem 7. 8. 2006
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název. Česká geologická služba - Geofond
sídlo: Kostelní 26, 170 06 Praha 7
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: výkon státní geologické služby na území České republiky na základě pověření Ministerstvem
životního prostředí,
- shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích,
- plnění dalších úkolů uložených právními předpisy a příslušnými orgány státní správy,
- zabezpečování činnosti specializovaného veřejného archivu státní geologické služby,
- zpracovávání resortních státních statistických výkazů z pověření Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu statistických zjišťování,
- tvorba, rozvoj, zabezpečování provozu a trvalá aktualizace komplexního informačního systému státní geologické
služby, zajišťování efektivního přístupu k datům a informacím,
- shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky s cílem umožňovat jejich
využití zejména pro:
a) odbornou podporu orgánů státní správy a samosprávy,
b) potřeby péče a ochrany životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje,
c) účely ochrany a evidence nerostných zdrojů,
d) účely územního plánování,
e) tvorbu surovinové politiky státu a využívání surovinové základny státu,
f) usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů,
g) svobodný přístup k informacím,
h) potřebu fyzických i právnických osob,
i) potřeby vědy,
- projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby České republiky,
- posudková a rešeršní činnost v oblasti geofaktorů životního prostředí a zvláštních podmínek geologické stavby území,
- zpracovávání české produkce geologických dokumentů do národních i mezinárodních informačních systémů a zprostředkovávání jejich využití,
- zajišťování odborného dohledu nad tvorbou externích účelových geologických databází,
- spolupráce se zahraničními institucemi, řešení mezinárodních programů a projektů a realizace projektů zahraniční
rozvojové pomoci České republiky,
- spolupráce s vysokými školami, výzkumnými institucemi a organizacemi při výchově odborníků, řešení projektů,
ochraně životního prostředí a popularizaci přírodních věd,
- vydavatelská činnost
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
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7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2005
původní název: Český ekologický ústav
nový název: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
sídlo: beze změny
8. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2006
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa jeskyní České republiky
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: 75073331
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Správy jeskyní České republiky je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor
a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory, pokud v nich budou prováděny činnosti na základě rozhodnutí
místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo budou využívány k účelům podléhajícím dozoru státní báňské
správy (dále jen „zpřístupněné jeskyně“),
- ochrana, zajišťování provozu a péče o zpřístupněné jeskyně podle seznamu uvedeného v příloze tohoto opatření,
- zajišťování průvodcovských služeb výhradně vlastními zaměstnanci ve zpřístupněných jeskyních,
- zajišťování bezpečnosti ve zpřístupněných jeskyních včetně bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků,
- provozování vodní dopravy1) na řece Punkvě,
- zajišťování průzkumu, výzkumu, monitoringu, vedení evidence a dokumentace zpřístupněných jeskyní,
- na základě požadavků orgánů ochrany přírody provádění průzkumu, výzkumu, monitoringu a dokumentace ostatních
jeskyní,
- zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních,
- spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně,
péči a provozu zpřístupněných jeskyní, zvláště působením v profesních sdruženích, včetně mezinárodních
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 …………… Kč, movitý majetek v hodnotě ………… 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:
- dodržovat zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
- provozování informačních, prezentačních a výchovných středisek a zařízení souvisejících s hlavní činností a ochranou
přírody,
- poskytování služeb veřejnosti souvisejících s hlavní činností, včetně poskytování tématických průvodcovských služeb
a dalších prací a služeb v souladu s požadavky orgánů ochrany přírody,
- organizování odborných konferencí, sympozií, seminářů, dalších kulturních a vzdělávacích programů vztahujících se
k hlavní činnosti a k ochraně přírody,
- zajišťování pořádkové a informační služby v souvislosti s hlavní činností,
- placená reklamní činnost související s hlavní činností,
- výroba, prodej, vydávání a veřejné šíření publikací, tiskovin, audio a videonahrávek a jiných medií a upomínkových
a podobných předmětů souvisejících s hlavní činností, příprava a prodej občerstvení,
- pronájem dočasně nevyužívaných nemovitostí pokud to není v rozporu s hlavní činností,
- poskytování zařízení a vybavení zpřístupněných jeskyní pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, pokud to není
v rozporu s hlavní činností
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2006 na dobu neurčitou

Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje schvalování smluv:
- o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
- 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,
- o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
- 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.
Vnitřní organizační strukturu Správy jeskyní České republiky a působnost vnitřních organizačních útvarů stanoví
organizační řád, který vydává ředitel organizace po předchozím projednání s Ministerstvem životního prostředí.
———————
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění.
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KRAJ JIHOČESKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

- Vyšší odborná škola, České Budějovice, Okružní 10
- Střední škola obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A
v novou příspěvkovou organizaci
úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
nový název: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A
sídlo: Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice
identiﬁkační číslo: 70910154
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: vykonávání činnosti střední odborné školy, středního odborného učiliště, vyšší odborné školy, domova
mládeže, školní jídelny a školní jídelny-výdejny
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: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, kosmetické služby, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost, ubytovací služby, šití oděvů, pedikúra, manikúra, pekařství, cukrářství, návrhářská, designérská a aranžérská činnost, fotograﬁcké služby, kopírovací práce, výkon zeměměřičských činností, činnost
podnikatelských, ﬁnančních, organizačních a ekonomických poradců, činnost technických poradců v oblasti výpočetní
techniky
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
c) sídlo: Svahová 26, 360 01 Karlovy Vary
2. změnu názvu příspěvkové organizace dne 1. 1. 2007
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
původní název: Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov
nový název: Gymnázium a obchodní akademie Chodov
sídlo: Smetanova 738, 357 35 Chodov
identiﬁkační číslo: 49 76 72 08

3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
původní název: Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
nový název: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
sídlo: Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně
identiﬁkační číslo: 47 72 33 94

4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2007
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
původní název: Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
nový název: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
sídlo: náměstí 17. listopadu, 360 05 Karlovy Vary
identiﬁkační číslo: 00 07 71 35

5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
původní název: Dětský domov a školní jídelna Aš
nový název: Dětský domov Aš
sídlo: Na Vrchu 26, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 47 723 378
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6. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název: Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov
c) nový název: Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov
d) sídlo: Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov
e) identiﬁkační číslo: 49 767 267
7. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název: Dětský domov a školní jídelna Cheb
c) nový název: Dětský domov Cheb
d) sídlo: Göthova 16, 350 02 Cheb
8. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název: Dětský domov a školní jídelna Karlovy Vary
c) nový název: Dětský domov Karlovy Vary
d) sídlo: Jarní 6, 360 01 Karlovy Vary
e) identiﬁkační číslo: 70 845 441
9. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název: Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně
c) nový název: Dětský domov Mariánské Lázně
d) sídlo: Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně
e) identiﬁkační číslo: 47 723 424
10.změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) původní název: Dětský domov a školní jídelna Plesná
c) nový název: Dětský domov Plesná
d) sídlo: Nádražní 338, 351 35 Plesná
e) identiﬁkační číslo: 47 723 441
11. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Karlovarská kraj
b) název příspěvkové organizace: Týdenní a denní stacionář „Mája“
c) sídlo: Dragounská 931/38, 350 02 Cheb
d) identiﬁkační číslo: 71 17 52 88
e) práva a závazky z příspěvkové organizace přecházejí na příspěvkovou organizaci města Cheb „Jesle a stacionář pro děti
s očními vadami“ se sídlem Pastýřská 4, 350 02 Cheb, identiﬁkační číslo 70 88 79 85

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
- Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, Kollárova 617
- Střední škola hotelová a obchodní Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 949
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) nový název: Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště
sídlo: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
identiﬁkační číslo: 00559644

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1.1.2008
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) původní název: Základní umělecká škola Hlučín
c) nový název: Základní umělecká škola Josefa Vejvanovského
d) sídlo: U Bašty 4, Hlučín
e) identiﬁkační číslo: 00 849 910
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2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
původní název: Mateřská škola pro tělesně postižené Opava
nový název: Mateřská škola Eliška
sídlo: Elišky Krásnohorské 8, Opava
identiﬁkační číslo: 47 813 474

3. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
název rušené organizace: Základní umělecká škola, Kostelní 110, Fulnek
identiﬁkační číslo: 62 330 365
přejímající organizace: Základní umělecká škola, Butovická 376, Studénka
identiﬁkační číslo: 63 330 349

4. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
název rušené organizace: Nemocnice v Bílovci
identiﬁkační číslo: 00 844 799
přejímající organizace: Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
identiﬁkační číslo: 00 844 781

5. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
název rušení organizace: Domov Tichá
identiﬁkační číslo: 48 804 851
přejímající organizace: Domov Hortenzie
identiﬁkační číslo: 48 804 843

KRAJ VYSOČINA
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)
k)

úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
název příspěvkové organizace: Vysočina Tourism
sídlo: Žižkova 16, 586 01 Jihlava
identiﬁkační číslo: 28 263 693
vymezení hlavního účelu činnosti: zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v kraji
Vysočina
předmět činnosti: řízení a organizování analytické činnosti, koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu z veřejného
i soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty ze region Vysočina, včetně návštěvnického managementu,
propagace a prezentace regionu Vysočina na celostátních a zahraničních trzích, shromažďování informací o turistickém
potencionálu regionu Vysočina, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny
uživatelů, koordinace činnosti turistických informačních center na území kraje Vysočina, propagace a koordinace certiﬁkací
služeb na území kraje Vysočina, výběr, zpracování a řízení regionálních turistických produktů
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel, který je
oprávněn jednat jménem organizace samostatně ve všech věcech týkajících se organizace. Právní úkony jménem organizace činí připojením vlastnoručního podpisu k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: drobný hmotný dlouhodobý majetek v hodnotě 91 693 Kč
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: práva a povinnosti k majetku předaného do správy organizace, včetně
práv a povinností k majetku získaného vlastní činností organizace, jsou vymezena v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina
o vymezení majetkových práv a povinností organizací zřizovaných krajem Vysočina
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: reklamní činnost, koupě zboží za účelem
jeho dalšího prodeje
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a)
b)
c)
d)

úplný název zřizovatele: Město Benátky nad Jizerou
název příspěvkové organizace: Správa městských lesů Benátky nad Jizerou
sídlo: Hájovna 52, 294 71 Benátky nad Jizerou
identiﬁkační číslo: 75 126 036
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e) hlavní účel a předmět hlavní činnosti: správa a údržba majetku ve vlastnictví Města Benátky nad Jizerou k vlastnímu
hospodářskému využití, provozování činností s tímto majetkem spojeným
f) hlavní předmět činnosti: dodržování všech ustanovení zák.č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
platných prováděcích vyhlášek, hospodaření dle schváleného lesního hospodářského plánu, vedení lesní hospodářské evidence, vypracování statistických výkazů o hospodaření v lesích, další lesnické činnosti spojené se správou lesů v majetku
Města Benátky nad Jizerou, odchyt psů a ostatních zvířat v intravilánu Města Benátky nad Jizerou s následným umístěním
g) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z ní odvoláván zřizovatelem. Ředitel organizace plní úkoly zadané zřizovatelem a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitel řídí příspěvkovou organizaci dle organizačního
řádu a pracovního řádu schváleného zřizovatelem
h) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
i) vymezení majetkových práv: Majetek předaný příspěvkové organizaci do správy k jejími hospodářskému využití zůstává
ve vlastnictví zřizovatele. Zřizovatel k majetku předaného do správy stanovuje, že majetek musí být používán přednostně
k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, hospodárně a efektivně, se zabezpečením péče o majetek, jeho ochranu
a zvelebení podle směrnic pro hospodaření s majetkem. Majetek nesmí být zcizen, nesmí jím být ručeno, může být
pronajímán jen se souhlasem zřizovatele, s výjimkou doplňkové činnosti. Příspěvková organizace užívá majetek bezúplatně. Příspěvková organizace má povinnost se o majetek řádně starat a pečovat o něj. Udržovat jej v provozuschopném
stavu. Majetek předaný do správy organizace je pojištěn zřizovatelem. Hodnota majetku předaného organizaci do správy
pro vlastní hospodářské využití nesmí klesnout bez souhlasu zřizovatele s výjimkou účetních odpisů. Organizace vede
o majetku předaného do správy předepsanou evidenci. Majetek může nabývat do vlastnictví města, tj. zřizovatele, jen se
souhlasem zřizovatele. Majetek předaný do správy nelze předat třetí osobě do užívání bez souhlasu zřizovatele.
j) vymezení doplňkové činnosti: pro doplňkovou činnost je nutno dodržovat ustanovení živnostenského zákona č. 455/1991
Sb., občanský a obchodní zákoník a zákon o dani z příjmů. Doplňková činnost navazuje na hlavní účel předmět činnosti
organizace, aby lépe využívala své hospodářské možnosti a lépe využívala odbornosti svých zaměstnanců a povoluje se
za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., Doplňková činnost smí být provozována za těchto podmínek: nesmí narušovat hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti, budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové
organizace, doplňková činnost nebude vykazovat ztrátu za kalendářní rok, činnost bude sledována odděleně, výrobky,
výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle platných cenových předpisů v souladu
se zákonem č. 526/1990 Sb., v platném znění, ředitel správy městských lesů Benátky nad Jizerou řídí provozování doplňkové činnosti podle směrnic, které schválil zřizovatel. Doplňková činnost se povoluje v oblasti lesnictví, těžby a prodeje
dřeva, výroby a prodeje jednoduchých výrobků ze dřeva, poskytování a zprostředkování služeb navazujících na hlavní
účel a předmět činnosti fyzickým a právnickým osobám.
k) vymezení doby, na kterou se organizace zřizuje: na dobu neurčitou
MĚSTO BRNO
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
- Turistické informační centrum, Brno-střed, Mečová 5
- Brněnské kulturní centrum, Brno, Radnická 4 - 10
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
sídlo: Radnická 4-10, 658 78 Brno-město
identiﬁkační číslo: 00101460
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: nástupnická organizace přejímá veškerá práva a povinnosti, včetně práv
a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO ČERNOŠICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 15. 9. 2007
a)
b)
c)
d)

úplný název zřizovatele: Město Černošice
název rušené organizace: Mateřská škola Černošice
sídlo: Husova 873, 252 28 Černošice
identiﬁkační číslo: 75 008 203
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MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2007
- Základní a mateřská škola Český Těšín-Svibice, Slovenská 1, Český Těšín
- Základní škola Český Těšín-Svibice, Pod Zvonkem 1835, Český Těšín
a) nový název sloučené organizace: Základní škola Český Těšín-Svibice, Pod Zvonkem 1835
b) sídlo: Pod Zvonkem 1835, 737 01 Český Těšín
c) identiﬁkační číslo: 48 00 46 93
Veškerá práva a závazky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Český Těšín-Svibice, Slovenská 1, přecházejí tímto dnem na příspěvkovou organizaci Základní škola Český Těšín-Svibice, Pod Zvonkem 1835

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2007
název: Zahradnictví Hrádek nad Nisou, sídlo: Liberecká 380, 463 34 Hrádek nad Nisou, identiﬁkační číslo: 467475106

MĚSTO KYNŠPERK NAD OHŘÍ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: Město Kynšperk nad Ohří
b) název rušené organizace: Technické služby Města Kynšperk nad Ohří
c) sídlo: Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
d) identiﬁkační číslo: 00 25 94 54

MĚSTO LIBÁŇ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Libáň
zařazení do okresu: Jičín
b) název: Technické služby města Libáň
sídlo: Nám. Svobody 36, 507 23 Libáň
identiﬁkační číslo: 75119293
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajišťování údržby všech místních komunikací, chodníků, hřišť, veřejného prostranství, včetně údržby příslušných kanalizačních vpustí, údržba dopravního značení, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, dopravní a mechanizační činnost, úklid a údržba hřbitovů ve vlastnictví města, poskytování
drobných služeb občanům
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 ……… Kč, movitý majetek v hodnotě ………. 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:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- nepotřebný majetek je organizace povinna předat zřizovateli,
- pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: poskytování technických služeb, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, přípravné práce pro stavby, správa
a údržba nemovitostí, skladování zboží a manipulace s nákladem, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, technické činnosti v dopravě, ubytovací služby
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49559044
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 79 345 198,90 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. 1995 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 26. 9. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 00097811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku a střešní zahrady, provoz a údržba tržiště na náměstí
T. G. Masaryka, provoz a údržba dětského dopravního hřiště ul. Hranická
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 6 496 003,28 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. 1993 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 49558595
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 13 449 808,03 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. 1994 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Loučka 32, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 71009744
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 1 742 723,- 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. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 63701219
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 2 323 207,- 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. 7. 1996 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 8. 2006
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
zařazení do okresu: Přerov
b) název: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace
sídlo: Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
identiﬁkační číslo: 44940351
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 15 618 863,40 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. 10. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO PELHŘIMOV
Oznamuje sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
oznamuje sloučení příspěvkových organizací k 31. 12. 2007:
1. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Botičská 3, IČ 67799221, se Základní školou, Praha 2, Botičská 8,
IČ 48134201, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Botičská 8,
2. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Kladská 1, IČ 49624741, se Základní školou s rozšířenou výukou
jazyků, Fakultní školou pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ 49624911, s tím, že nástupnickou organizací se
stává příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2,
Kladská 1,
3. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Na Smetance 1, IČ 67364195, se Základní školou, Praha 2, Na Smetance 1,
IČ 47611928, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1,
4. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Resslova 10, IČ 60460997, se Základní školou, Praha 2, Resslova
10, IČ 60460318, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Resslova 10,
5. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sázavská 5, IČ 4964482, se Základní školou, Praha 2, Sázavská 5,
IČ 48132926, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Sázavská 5,
6. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Slovenská 27, IČ 49624601, se Základní školou, Fakultní školou
Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ 47609842, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27,
7. sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sokolská 6, IČ 47609907, se Základní školou u sv. Štěpána, Praha
2, Štěpánská 8, IČ 47610361, s tím, že nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8.

MĚSTO PRAHA – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
oznamuje sloučení příspěvkových organizací k 1. 1. 2008
1.
- Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosoﬁcká 3
- Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185
v novou příspěvkovou organizaci
a)
b)
c)
d)

úplný název zřizovatele: Město Praha – Městská část Praha 4
název: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy
sídlo: Filosoﬁcká 3/1166, 142 00 Praha 4
IČ: 60 43 59 17
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2.

a)
b)
c)
d)

- Základní škola U krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
- Základní škola, Praha 4, Jánošíkova 1300
v novou příspěvkovou organizaci
úplný název zřizovatele: Město Praha – Městská část Praha 4
název: Základní škola U krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320
sídlo: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4
IČ: 47 61 16 42

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava
b) původní název: Dětský domov pro děti do 3 let
c) nový název: Dětské centrum Domeček
d) sídlo: Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava
e) identiﬁkační číslo: 70 63 19 56

MĚSTO PELHŘIMOV
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
- Mateřská škola Pelhřimov, Pražská 767
- Mateřská škola Pelhřimov, Komenského 1108
- Mateřská škola Pelhřimov, Pod Náspem 399
- Mateřská škola Čtyřlístek Pelhřimov, U Stínadel 1665
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Pelhřimov
zařazení do okresu: Pelhřimov
b) název: Mateřská škola Pelhřimov, Pražská 767, příspěvková organizace
sídlo: Pražská 767, 393 01 Pelhřimov
identiﬁkační číslo: 70992681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování všestranné péče dětem předškolního věku, součástí MŠ je školní jídelna, zajištění závodního
stravování zaměstnanců právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
mění se takto: nemovitý majetek je svěřen škole do bezplatného užívání na základě smlouvy o výpůjčce a veškerý movitý
majetek byl škole darován
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: nástupnická organizace přejímá veškerá práva a povinnosti, včetně práv
a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání kulturních produkcí, zábav a provoz zařízení sloužících zábavě, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: Mateřská škola Pelhřimov, Komenského 1108, příspěvková organizace, sídlo: Komenského 1108, 393 01
Pelhřimov, identiﬁkační číslo: 70992690
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: Mateřská škola Pelhřimov, Pod Náspem 399, příspěvková organizace, sídlo: Pod Náspem 399, 393 01 Pelhřimov, identiﬁkační číslo: 70992738
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: Mateřská škola Čtyřlístek Pelhřimov, U Stínadel 1665, příspěvková organizace, sídlo: U Stínadel 1665, 393 01
Pelhřimov, identiﬁkační číslo: 70992665

MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: IROP, inženýrská a realitní organizace Praha, sídlo: V Jámě 639/12, 110 00 Praha 1, identiﬁkační číslo: ………
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2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008

a)
b)

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

- Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy, Bolzanova 1615/1, Praha 1
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1
v novou příspěvkovou organizaci
úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
nový název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: nástupnická organizace přejímá veškerá práva a závazky
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy
sídlo: Korunní 98, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě 139.400,- Kč - katastrální území Smíchov, 3110/28, zastavěná
plocha
f) vymezení 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 8 - Bohnice
nový název: Domov pro seniory „Slunečnice“
sídlo: Na hranicích 674, 181 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 70875642
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a terénních sociálních služeb, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 117 665 975,54 Kč, movitý majetek v hodnotě 20 715 604,34 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:
mění se takto: pronájem stravovacího provozu, pronájem nebytových prostor, objektů a pozemků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 10 - Malešice
nový název: Domov pro seniory Malešice
sídlo: Rektorská 577/3, 108 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 70875707
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, poskytování stravování klientům
a závodního stravování zaměstnancům
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 93 626 370,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 34 972 151,39 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 a doplňuje takto:
- zastupovat hl. m. Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku,
- zastupovat hl. m. Prahy ve věcech nakládání s porosty dle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků
svěřených touto zřizovací listinou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení, vydané na základě zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, v platném znění
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Ďáblice
nový název: Domov pro seniory Ďáblice
sídlo: Kubíkova 1698/11, 182 00 Praha 8-Kobylisy
identiﬁkační číslo: 70875839
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a terénních sociálních služeb, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 106 600 751,- Kč, movitý majetek v hodnotě 23 836 432,48 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:
mění se takto: provozování kiosku v areálu domova, hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo na Vinohradech
sídlo: nám. Míru 7, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo v Dlouhé
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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:
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mění se takto: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo Minor
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo Na zábradlí
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo pod Palmovkou
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Hudební divadlo v Karlíně
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Městská divadla pražská
sídlo: Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Divadlo Spejbla a Hurvínka
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Švandovo divadlo na Smíchově
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
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16. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Studio Ypsilon
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Městská knihovna v Praze
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Národní kulturní památka Vyšehrad
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Pražská informační služba
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 25. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
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b) název: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: řídit se při zadávání veřejných zakázek Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou v působnosti člena Rady hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je oblast
kultury, památkové péče a volného času, schválených usnesením Rady HMP č. 1389 ze dne 11. 9. 2007
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Galerie hlavního města Prahy
sídlo: Praha
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 11 993 340,- 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 19. 12. 2000 na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10
sídlo: Podskalská 10, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 99 492 275,67 Kč, movitý majetek v hodnotě 38 475 440,91 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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem dvou služebních bytů v budově Podskalská 10, Praha 2, jednoho
služebního bytu v budově Navrátilova 15, Praha 1 a jednoho služebního bytu v budově Pštrosova 15, Praha 1 na dobu
určitou jednoho roku, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, hostinská
činnost, testování, měření, analýzy a kontroly, specializovaný maloobchod, činnost technických poradců v oblasti potravinářství, činnost ﬁnančních, organizačních a ekonomických poradců, školení v rekvaliﬁkačních kurzech na základě
požadavků objednatele, řeznictví a uzenářství, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje
se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Střední odborná škola, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3
sídlo: U Vinohradského hřbitova 3, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 29 730 643,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 9 673 534,02 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: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1
sídlo: Heroldovy sady 1, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělání v oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze 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 55 385 994,90 Kč, movitý majetek v hodnotě 11 205 963,13 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:
mění se takto: kurzy na zdokonalení vědomostí a k přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu, pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Heroldovy sady 1, Praha 10 na dobu určitou jednoho roku, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jahodová 2800
nový název: Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a
původní sídlo: Jahodová 2800, 100 00 Praha 10
nové sídlo: Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61385395
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělání v akreditovaných vzdělávacích programech vedoucích k dosažení vyššího odborného vzdělání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Střední škola slaboproudé elektrotechniky
nový název: Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
zkrácený název: VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky
sídlo: Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9-Vysočany
identiﬁkační číslo: 14891409
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělání v oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem, středního
vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání, součástí organizace je školní jídelna-výdejna, zabezpečení
školního stravování a závodního stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
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30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 6
nový název: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
sídlo: Šolínova 3, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 70875316
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v denním stacionáři, poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 4 - Háje
nový název: Domov pro seniory Háje
sídlo: K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 70875111
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, drobná hospodářská činnost v souvislosti s poskytováním
sociálních služeb, ubytovací služby s kapacitou do 10 lůžek
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 4 - Chodov
nový název: Domov pro seniory Chodov
sídlo: Donovalská 2222, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 70876606
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení, ubytování zaměstnanců organizace, hospodářská činnost související s poskytováním sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
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33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Kobylisy
nový název: Domov pro seniory Kobylisy
sídlo: Mirovická 1027/19, 182 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 70872996
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování pobytových a ambulantních
služeb osobám s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, ubytovací služby s kapacitou do 10 lůžek
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 4
nový název: Domov pro seniory Krč
sídlo: Sulická 1085, 142 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 70874212
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hospodářská činnost související s poskytováním sociálních služeb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Domov důchodců Praha 10 - Zahradní Město
nový název: Domov pro seniory Zahradní Město
sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 70878030
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Palata - Domov pro zrakově postižené
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zrakového
postižení, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: provádění zahradních a parkových úprav
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Ústav sociální péče Praha 4
nový název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
sídlo: Sulická 48, 142 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 70873046
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, odborné sociální poradenství, diagnostika
postižení, klasiﬁkace potřeb, určení druhu míry podpory a její poskytnutí či zprostředkování, poskytování stravování
klientům a závodního stravování zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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, přechodné pobytové služby pro rodiny, které se starají o člověka s handicapem, pronájem nebytových prostor, organizování prodeje a prodej výrobků klientů, organizování školení a vzdělávání pracovníků
v sociálních službách, poskytování ubytování zaměstnancům domova
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Ústav sociální péče Praha 1
nový název: Domov sociálních služeb Vlašská
sídlo: Vlašská 25, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70875430
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových a ambulantních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby v denním i týdenním stacionáři, poskytování stravování klientům a závodního stravování
zaměstnancům
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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: organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o mentálně postižené, organizování prodeje a prodej výrobků klientů, hostinská činnost, pronájem movitého majetku, pronájem služebního bytu v Doubravčanech čp. 12
na dobu určitou jednoho roku
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Centrum sociálních služeb Praha
sídlo: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70878277
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb, poskytování odborného sociálního
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poradenství, poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu v azylových domech, poskytování terénní služby telefonické
krizové pomoci, analytická, koncepční a koordinační činnost v sociální oblasti, vzdělávací a supervizní činnost, součinnost při
reintegraci občanů do společnosti v rámci postpenitenciární péče a metodická pomoc v této oblasti, poskytování psychosociálních služeb osobám v krizové a náročné životní situaci, včetně zdravotnických služeb hrazených zdravotními pojišťovnami,
pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování stravování klientům a závodního stravování zaměstnancům
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

MĚSTO PRACHATICE
oznamuje změnu některých údajů u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2008
a) název: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
b) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
- hostinská činnost
- pronájem a zápůjčka nebytových prostor školy, prostor související funkčně se školou a movitého majetku bez souhlasu zřizovatele jen na dobu kratší než 3 dni včetně, o výši částky rozhoduje ředitel školy
- pronájem a zápůjčka nebytových prostor školy, prostor souvisejících funkčně se školou a movitého majetku přesahujícího dobu uvedenou v bodě 7.1. písm. b) zřizovací listiny, se souhlasem zřizovatele, o výši částky rozhoduje ředitel
školy
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

MĚSTO STARÉ MĚSTO
Oznamuje vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Město Staré Město
b) název organizace: Sportovní a kulturní centrum
c) sídlo: Brněnská 1249, 686 03 Staré Město
d) identiﬁkační číslo: 75 121 824
e) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Hlavním účelem je organizování a zabezpečování nabídky veřejných
služeb kultury a sportu pro obyvatele a návštěvníky města, všestranné uspokojování kulturních, sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb
f) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je ředitel,
zastupuje ji navenek a jedná jejím jménem
g) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Organizace má ve správě nemovitosti a soubory movitých věcí, jež se k ní vztahují a v ní se
nacházejí. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Uherské Hradiště na LV č. 10001
h) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně získaného vlastní činností, spravovala
pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Organizace je povinna o majetek řádně pečovat a starat se o jeho ochranu, je povinna využívat jej efektivně, účelně a hospodárně, především k hlavnímu předmětu činnosti. Organizace je povinna řídit se
všemi právními předpisy, které regulují nakládání s majetkem zřizovatele
i) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: reklamní činnost a marketing, pronájem
a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
v oblasti sportovní, tělovýchovné a rekreační, specializovaný maloobchod
j) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace je zřízena na dobu neurčitou.

MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
1. oznamuje zřízení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: Město Světlá nad Sázavou
b) název: Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace
c) sídlo: Lánecká 699, Světlá nad Sázavou
d) identiﬁkační číslo: 75 11 10 21
e) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Hlavním účelem je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání
občanů města a okolních obcí. Předmětem činnosti organizace je poskytování naplnění volného času zájmovou činností
dětem, žákům, studentům, popřípadě dalším fyzickým osobám se zaměřením na různé oblasti. Předmětem činnosti je
dále zajištění navazujícího sociálního zázemí, pořádání vzdělávacích a sportovních akcí, podílení se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž podílení se na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
f) Doplňková činnost: Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
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g) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je ředitel,
který je jmenován a odvoláván radou města v souladu s !102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) a s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel činí jménem organizace právní úkony tím způsobem,
že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
h) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Město Světlá nad Sázavou předává organizaci do správy movitý majetek, který je vlastnictvím
zřizovatele, k jejímu hospodářskému využití.
i) Vymezení majetkových práv: Organizace je povinna se o majetek řádně starat a pečovat o něj, vést o něm evidenci,
udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu
a provádět zákonné revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
práce, bezpečnosti technického zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně
svěřený majetek využívat pro hlavní činnost, pro kterou byla organizace zřízena. Majetek je nedotknutelný, což znamená,
že nesmí být zcizen, ani vložen, nesmí jím být ručeno bez souhlasu zřizovatele. Majetek nesmí být pronajímán a dán do
půjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele.
j) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
2. oznamuje zřízení příspěvkové organizace dne 1. 1. 2004
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

úplný název zřizovatele: Město Světlá nad Sázavou
název: Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou
sídlo: Nádražní 228, 582 91 Světlá nad Sázavou
identiﬁkační číslo: 71 198 920
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem organizace je zabezpečení potřeb,
zejména výchovy a vzdělávání občanů města a okolních obcí. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s právními předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně pořádání vzdělávacích
a kulturních akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
Doplňková činnost: Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.
Označení statutárních orgánů a způsobu, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je ředitel,
který je jmenován a odvoláván zřizovatelem v souladu s ustanovením § 1666 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitel činí
jménem organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: Město Světlá nad Sázavou předává organizaci do správy movitý majetek, který je vlastnictvím
zřizovatele, k jejímu hospodářskému využití.
Organizace je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat, vést o něm evidenci, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné revize a prohlídky
a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technického zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek využívat pro hlavní
činnost, pro kterou byla organizace zřízena. Majetek ne nedotknutelný, což znamená, že nesmí být zcizen, ani vložen,
nesmí jím být ručeno bez souhlasu zřizovatele. Majetek nesmí být pronajímán a dáván do půjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele.
Doba, na kterou se organizace zřizuje: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

MĚSTO ŠTERNBERK
oznamuje zřízení příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a)
b)
c)
d)
e)

úplný název zřizovatele: Město Šternberk
název: Městská kulturní zařízení
sídlo: Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk
identiﬁkační číslo: 00 84 87 51
vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: pořádání kulturních a vzdělávacích programů a pořadů pro veřejnost
ve spolupráci se školami a školskými zařízeními a kulturními organizacemi v regionu, ve spolupráci s městy, obcemi,
orgány státní správy a samosprávy, nadacemi, občanskými sdruženími a obdobnými organizacemi v regionu, pódiová
a jevištní vystoupení v oblasti divadla, vážné hudby, zábavné hudby, malých jevištních forem, komponované pořady, přehlídky a festivaly, kurzy a představení pro školy, realizace výstav, provozování výstavních síní, výstavy uměleckých děl,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, spolupráce s profesionálními
a neprofesionálními uměleckými soubory v regionu, ediční činnost (vydavatelská a nakladatelská), činnost propagační
(veřejné plakátování, vlastní propagační činnost) prezentace zřizovatele, projekce ﬁlmů, promítání diapozitivů, spotů,
provozování knihovny včetně poskytování služeb internetu pro veřejnost, provoz muzea hodin a péče o sbírky
f) hodnota nemovitého majetku: 22 399 775, 35 Kč
hodnota majetku ve správě: 156 400, 63 Kč
hodnota movitého majetku organizace: 2 605 491, 90 Kč
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
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OBEC DVORCE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: obec Dvorce
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 284, 793 68 Dvorce
identiﬁkační číslo: 73930148
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění kulturních služeb, organizování společenského života pro obyvatele obce Dvorce, zajištění provozu restaurace, kuchyně, jídelny, ﬁtcentra, bazénu, sauny
a knihovny, zajišťování pronájmu a využívání nemovitostí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 38 554 550,41 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 403, 665,50 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:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- uskutečňování rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- pořizovat dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele,
- při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným
majetkem vydanými zřizovatelem,
- odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
- provádět pravidelnou roční inventarizaci,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden
rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, sportovní aktivity pro
obyvatelsko a další zájemce, provoz bazénu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou

OBEC KRHANICE
oznamuje sloučení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
- Školní jídelna Krhanice, Krhanice 149, 257 42 Krhanice, IČ 70 947 848
- Základní škola Krhanice, Krhanice 149, 257 42 Krhanice, IČ 75 033 453
a) úplný název zřizovatele: Obec Krhanice, 257 42 Krhanice 46, IČ 00 232 025
b) název organizace: Základní škola Krhanice,
c) sídlo: Krhanice 149, 257 42 Krhanice
d) identiﬁkační číslo: 75 033 453
e) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění výchovně vzdělávacích úkolů souvisejících
s povinnou školní docházkou žáků v souladu s ustanoveními zák.č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s platnými osnovami vydanými MŠMT, příprava
v rámci své činnosti žáky na další studium či přípravu na zaměstnání, v rámci svých možností organizuje mimoškolní
aktivity žáků, jejich další vzdělávání a relaxaci a provádí další činnosti odpovídající zásadám a cílům vzdělávání podle
školného zákona.
Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání v souladu se školským zákonem.
Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků základní školy a žáků jiných školských zařízení, stravování zaměstnanců
Základní školy v rozsahu právních předpisů upravujících školní stravování v souladu se školským zákonem.
f) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je ředitel
a zástupce ředitele.
g) Způsob jednání za příspěvkovou organizaci: za organizaci jedná ředitel a zástupce ředitele základní školy.
h) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: dáno zřizovací listinou, včetně dodatků
i) Vymezení majetkových práv, jež umožní organizaci, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností,
spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: dáno zřizovací listinou včetně dodatků
j) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu , aby
mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců: pronájem učeben, tělocvičného
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sálku, školní jídelny a dalších prostor (k pronájmu je nutný předchozí souhlas zřizovatele), stravování i jiných zájemců
– osobám samostatně výdělečně činným podnikajícím v obci Krhanice, osobám pobírající starobní důchod, pracovníkům
školských zařízení zřizovaných obcí Krhanice, popř. jiným zájemcům, ovšem jen tehdy, dovoluje-li to kapacita školní
jídelny a hygienické předpisy.
k) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.

OBEC DVORCE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2007
a) úplný název zřizovatele: obec Dvorce
zařazení do okresu: Bruntál
b) název: TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 284, 793 68 Dvorce
identiﬁkační číslo: 73930148
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění kulturních služeb, organizování společenského života pro obyvatele obce Dvorce, zajištění provozu restaurace, kuchyně, jídelny, ﬁtcentra, bazénu, sauny
a knihovny, zajišťování pronájmu a využívání nemovitostí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 38 554 550,41 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 403, 665,50 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:
- hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
- majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
- pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
- udržovat majetek v provozuschopném stavu,
- chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
- dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
- včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
- uskutečňování rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- pořizovat dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek pouze po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele,
- při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit pravidly pro nakládání s nepotřebným
majetkem vydanými zřizovatelem,
- odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
- provádět pravidelnou roční inventarizaci,
- pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než jeden
rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, sportovní aktivity pro
obyvatelsko a další zájemce, provoz bazénu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou

OBEC SVOJŠÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 10. 2007
a) úplný název zřizovatele: obec Svojšín
zařazení do okresu: Tachov
b) původní název: Základní škola Svojšín
nový název: Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace
původní sídlo: 349 56 Svojšín 35
nové sídlo: Svojšín 35, 349 01 Stříbro
identiﬁkační číslo: 70993190
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna-výdejna
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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, výuka jazyků
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
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