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MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2008
název: Národní zemědělské muzeum v Praze, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, identiﬁkační číslo: 48135968
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
1. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17
nový název: Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově
postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17
sídlo: Loretánská 19 a 17, 118 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 48134546
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
nový název: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
sídlo: Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc
identiﬁkační číslo: 00844071
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Základní škola a Mateřská škola při léčebně zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského 840
– Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268
sídlo: Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Střední škola technická a řemeslná, Hlušice 1
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
sídlo: Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Střední škola lesnická a zemědělská, Svoboda nad Úpou, Horská 134
– Školní polesí, Trutnov, K Bělidlu 478
– Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola, Trutnov, Lesnická 9
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
sídlo: Lesnická 9, 541 01 Trutnov
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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– SLUNEČNICE – mateřská škola speciální, Hradec Králové, Markovická 621
– Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231
sídlo: Hradecká 1231, 500 02 Hradec Králové
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– LENTILKA – mateřská škola pro zrakově postižené, Hradec Králové, Šimkova 879
– KVÍTEK – mateřská škola logopedická, Hradec Králové, Brněnská 268
– Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
sídlo: Štefánikova 549, 500 02 Hradec Králové
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Trutnov, Gorkého 77
– Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160
sídlo: Horská 160, 541 01 Trutnov
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
7. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Základní škola při ozdravovně, Pec pod Sněžkou, Belveder 223
– Základní škola a Mateřská škola při ozdravovně, Špindlerův Mlýn, Bedřichov 49
– Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268
sídlo: Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
původní název: Základní umělecká škola, Háj ve Slezsku, Nádražní 11
nový název: Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku
identiﬁkační číslo: 47813539
KRAJ OLOMOUCKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 5. 2006
název: Muzeum umění Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Denisova 47, 771 11 Olomouc
identiﬁkační číslo: 0049569
KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2008
název: Domov pro seniory Heřmanův Městec
sídlo: U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec
identiﬁkační číslo: 15053806
KRAJ STŘEDOČESKÝ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 19. 9. 2005
název: Sdružení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav
sídlo: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav
identiﬁkační číslo: 00874884
KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
– Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sociální péče 3316
– Základní škola speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
sídlo: Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 44555091
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost základní školy, materské školy, přípravný stupeň
základní školy speciální, 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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
– Školní statek, Měcholupy, Pražská 89
– Krajská majetková, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829048
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
– Střední škola stavební, Chomutov, Na Moráni 4803
– Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov
identiﬁkační číslo: 41324641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání kursů a seminářů, ubytovací služby,
hostinská činnost, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, úklidové služby, koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej, zámečnictví, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, realitní činnost,
opravy silničních vozidel, výroba a opravy čalounických výrobků, klempířství, malířství, lakýrnictví a natěračství, tesařství,
truhlářství, vodoinstalatérství, topenářství, zednictví, montáž suchých staveb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
– Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564
– Střední lesnická škola, Šluknov, T. G. Masaryka 580
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
identiﬁkační číslo: 47274719
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
– Střední odborná škola technická, Štětí, Pivovarská 594
– Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí
identiﬁkační číslo: 46773509
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, vyšší odborné školy, součástí organizace je domov mládeže a 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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou
organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej, ubytovací služby, pořádání a organizace krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích kursů podle specializace školy,
pronájem průmyslového zboží, výtvarná propagace, výsek a graﬁcká úprava obalů, vizitek a jiného papírenského zboží, vydávání neperiodických publikací, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených elektrických zařízení, výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, truhlářství, reklamní činnost
a marketing, provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2007
– Obchodní akademie, Chomutov, Černovická 2901
– Odborné učiliště a Praktická škola, Jirkov, Jezerská 272
– Integrovaná střední škola, Údlice, Jirkovská 119
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková
organizace
sídlo: Černovická 2901, 430 03 Chomutov
identiﬁkační číslo: 00082520
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost střední školy, součástí organizace je domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna-výdejna a internát
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému
využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: bez změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, ubytovací služby, řeznictví
a uzenářství, pořádání kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, opravy karosérií, opravy silničních
vozidel, opravy pracovních strojů, kovoobráběčství, zámečnictví, výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových),
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, výroba zemědělských strojů
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2007 na dobu neurčitou
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2007
– Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018
– Správa a údržba silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887
– Správa a údržba silnic Třebíč, Hrotovická 1102
– Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1
– Správa a údržba silnic Jihlava, Kosovská 16
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: kraj Vysočina
b) název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
sídlo: Kosovská 16, 586 01 Jihlava
identiﬁkační číslo: 00090450
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: organizace provádí správu, údržbu a opravy silnic, jejich
součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je uveden ve zřizovací listině příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: všechna práva a závazky příspěvkových organizací přecházejí dnem sloučení na
příspěvkovou organizaci přejímající
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: provádění letní a zimní údržby, obnovy krytů
vozovek místních a účelových, včetně údržby zpevněných ploch a příslušenství, opravy silničních vozidel, koupě zboží za
účelem dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování technických služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, realitní činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
2. vznik příspěvkové organizace dnem 13. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: kraj Vysočina
b) název: Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace
sídlo: Žižkova 20, 586 01 Jihlava
identiﬁkační číslo: 75140349
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů
kraje, zajišťování podpory nebo realizace plošných opatření ve stěžejních oblastech vzdělávání kraje formou evaluační, projek-
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tové, koordinační (zejména síťování organizací), konzultační a poradenské, vzdělávací, metodické, informační a marketingové
činnosti, výkon činnosti školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel nepředává žádný majetek
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,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit pokyny a směrnicemi zřizovatele
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pronájem nebytových prostor, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13. 5. 2008 na dobu neurčitou

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
– Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463
– Odborné učiliště a Praktická škola Kroměříž, Mánesova 3880
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
sídlo: Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47934832
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2008
– Střední průmyslová škola nábytkářská Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 394
– Střední škola obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1145
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Holešovská 394. 768 61 Bystřice pod Hostýnem
identiﬁkační číslo: 47935952
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou
INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA
oznamuje změnu směrovacího čísla státní příspěvkové organizace dnem 21. 3. 2008
název: Institut pro místní správu Praha
původní sídlo: Dlážděná 6, 111 21 Praha 1
nové sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: 70890293
MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 12. 2007
a) úplný název zřizovatele: město Benátky nad Jizerou
zařazení do okresu: Mladá Boleslav
b) název: Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
sídlo: Husovo nám. 55, 294 71 Benátky nad Jizerou
identiﬁkační číslo: 63701219
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí ZŠ je školní družina a školní jídelna,
zajišťování 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:
mění se takto:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– pojistit zdraví žáků,
– používat majetek bezúplatně,
– přijímat dary,
– půjčovat školní zařízení pro sportovní a společenské účely po předchozím souhlasu zřizovatele s výjimkou zápůjčky na
dobu kratší 30 dnů,
– vyřazování a prodej drobného hmotného majetku, ostatní majetek je možno vyřazovat jen se souhlasem zřizovatele,
– používání dlouhodobého majetku zřizovatele třetí osobou je možné jen se souhlasem zřizovatele,
– zákonné revize budou zajišťovány a ﬁnancovány zřizovatelem
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 30. 10. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2008
původní název: Základní škola, Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
nový název: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55
původní sídlo: Husovo nám. 55, 294 71 Benátky nad Jizerou
nové sídlo: Husovo náměstí 55, 294 71 Benátky nad Jizerou
MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno město
b) původní název: Národní divadlo v Brně
nový název: Národní divadlo Brno
sídlo: Dvořákova 11, 657 70 Brno
identiﬁkační číslo: 00094820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: vydávání periodických tisků s divadelní tématikou
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno město
b) název: Muzeum města Brna
sídlo: Národní kulturní památka Špilberk 1, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00101427
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: zajišťování standardizovaných veřejných služeb podle stanovených standardů územní, časové, ekonomické a fyzické dostupnosti v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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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3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno město
b) název: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
sídlo: Kraví hora 2, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00101443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: uzavírání dohod o užívání svěřeného majetku statutárního města Brna za současného respektování níže uvedených omezení, popř. pronájem jiného majetku, obchodní a restaurační činnost provozovaná formou pronájmu nebo vlastními
silami, reklamní a propagační činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
MĚSTO LETOHRAD
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Městská knihovna Letohrad, Letohrad, Václavské nám. 1
– MIKCENTRUM, Letohrad, Václavské nám. 77
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
b) nový název: KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD
sídlo: Václavské náměstí 77, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 70964891
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění činnosti muzea, knihovny a informačního a kulturního centra
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: 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: specializovaný maloobchod, maloobchod se
smíšeným zbožím, maloobchod použitým zbožím, výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745, Letohrad, U Dvora 745
– Základní škola Letohrad, U Dvora 745, Letohrad, U Dvora 745
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
b) název: Základní škola Letohrad, U Dvora 745
sídlo: U Dvora 745, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 00856452
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí ZŠ je školní družina a školní jídelna, zajišťování závodního stravování
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: 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, specializovaný maloobchod,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
3. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Školní jídelna v Letohradě, Komenského 269, Letohrad, Komenského 269
– Základní škola Letohrad, Komenského 269, Letohrad, Komenského 269
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
b) název: Základní škola Letohrad, Komenského 269
sídlo: Komenského 269, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 00856843
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí ZŠ je školní družina a školní jídelna, zajišťování závodního stravování
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: 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, specializovaný maloobchod,
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, tato činnost nesmí narušovat plnění
hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO MLADÁ BOLESLAV
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: Infocentrum Mladá Boleslav
sídlo: Železná 107, 293 01 Mladá Boleslav
identiﬁkační číslo: 75063441
MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
název: Technické služby Moravské Budějovice
sídlo: Dopravní 1334, 676 00 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 00405680
MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2008
– Školní jídelna Malecí Nové Město nad Metují, Školní 1000
– Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Nové Město nad Metují
b) název: Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000
sídlo: Školní 1000, 549 01 Nové Město nad Metují
identiﬁkační číslo: 62730843
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí ZŠ je školní družina a školní jídelna, zajišťování závodního stravování
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: 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
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
2. oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2007
název: Školní jídelna Malecí Nové Město nad Metují
sídlo: Školní 1000, 549 01 Nové Město nad Metují
identiﬁkační číslo: 62730843
MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Dětské centrum „Paprsek“
nový název: Dětské centrum Paprsek
sídlo: Šestajovická 19, 198 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 70875413
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: péče o děti a mládež a mladé dospělé s postižením formou celoročního pobytu, denní stacionář pro děti
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s postižením a mladé dospělé s postižením, ambulantní poradenství a intervence pro rodiny s dětmi s postižením, realizované
buď v Centru pro rodinu nebo v rodinách ve smyslu rané péče, rehabilitace a výchova dětí s postižením, provozování Centra pro
rodinu, provozování chráněného bydlení pro osoby s postižením, poskytování respitní péče, poskytování diagnostických, terapeutických a konsultačních služeb zařízením sociální péče, 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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 88 771 308,79 Kč, movitý majetek vede organizace ve svém účetnictví
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: příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci
schváleného rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném touto zřizovací listinou, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou zastupuje hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou
součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro sociální začlenění
osob s postižením a pro podporu hlavní činnosti organizace, hostinská činnost, provozování Centra pro rodinu, tj. vyšetřování
a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, doprovázení a odborné konzultace rodinám s dětmi v osvojení, pěstounské a hostitelské péči a rodinám s dětmi s vývojovými a výchovnými problémy a zdravotním postižením prováděné na žádost městských částí
hlavního města Prahy
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou

2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: vydávání a prodej periodických a neperiodických publikací, tiskovin a propagačních materiálů souvisejících s činností Zoologické zahrady hl. m. Prahy
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu, prováděné na nemovitém majetku
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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Hudební škola hlavního města Prahy, Praha 3, Komenského náměstí 9
nový název: Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3, Komenského náměstí 9
sídlo: Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70874204
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost organizace je vymezena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, spolupráce
s Gymnáziem Jana Nerudy, školou hl. m. Prahy, Praha l, Hellichova 3 při zajištění výuky s hudebním zaměřením
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) původní název: Základní škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19
nový název: Základní škola a Střední škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování
sídlo: Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 67774172
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování základního vzdělání a středního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí
školy jsou školní družina, školní jídelna-výdejna, zajišťování závodního stravování, speciálně pedagogické centrum, které
poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou
a metodickou 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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 12 856 399,- Kč, movitý majetek v hodnotě 14 102 426,04 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 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Městská nemocnice následné péče
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě - budova č.p. 343, na parc. č. 437/7, 3 přístřešky čp. 343, na parc. č. 437/11, parkoviště na parc. č. 437/11, vše v k. ú. Vysočany, pozemky - č. parc. 437/7, 447/3, 447/1, 447/4, 437/11, vše v k. ú. Vysočany,
movitý majetek v hodnotě 56 837 377,65 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 a doplňuje takto: vzdělávání lékařů, sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 12. 12. 2000 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov pro seniory Hortenzie
sídlo: Bořanovice 65, 250 65 Líbeznice
identiﬁkační číslo: 70876886
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě - budova č.p. 65, na st. parc. č. 204, garáž, na st. parc. č. 242, vše v k. ú. Bořanovice,
pozemky - č. st. parc. 204, č. parc. 141/55, 141/60, č. st. parc. 242, vše v k. ú. Bořanovice, movitý majetek vede organizace
ve svém účetnictví
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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
sídlo: Klapkova 25, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 11 211 943,- Kč, movitý majetek v hodnotě 10 828 029,99 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 27. 3. 2001 na dobu neurčitou
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8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Základní škola při psychiatrické léčebně, Praha 8, Ústavní 91
sídlo: Ústavní 91, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 12 844 617,85 Kč, movitý majetek v hodnotě 1 528 773,15 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350
sídlo: Pacovská 350, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání 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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, školící činnost a pořádání odborných kursů lektorské činnosti, 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
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
sídlo: Žižkovo náměstí 1, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a 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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Žižkovo náměstí 1, Praha 3 na dobu určitou
jednoho roku, truhlářství, návrh a realizace průmyslového a užitého designu, pronájem nebytových prostor včetně poskytování
doplňkových služeb, poskytování ubytovacích služeb, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci
a rekondici, 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
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
sídlo: Lovosická 42, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 159 148 205,54 Kč, movitý majetek v hodnotě 19 295 351,22 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:
mění se takto: pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb, ubytovací služby, hostinská činnost, pronájem
služebního bytu v budově Lovosická 42, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku, pronájem služebního bytu v budově Dittrichova 15,
Praha 2 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
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7
sídlo: Drahaňská 7, 180 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 8 783 052,16 Kč, movitý majetek v hodnotě 2 348 593,20 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 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7
sídlo: Dušní 7, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání 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 27 848 562,40 Kč, movitý majetek v hodnotě 11 160 245,34 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 nebytových prostor, pronájem služebního bytu v budově Dušní 7, Praha 1 na dobu určitou jednoho
roku, kopírovací práce, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 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
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Praha
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
sídlo: Masná 18, 110 00 Praha 1
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a 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:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 42 678 732,80 Kč, movitý majetek v hodnotě 35 410 998,70 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 3. 4. 2001 na dobu neurčitou
15. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
původní název: Základní škola speciální a Základní škola praktická, Praha 10, Starostrašnická 45
nový název: Základní škola speciální, Praha 10, Starostrašnická 45
sídlo: Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 65401646
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MĚSTO PRACHATICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
sídlo: Zlatá Stezka 240, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932174
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: vyjmutí budovy „Sova“ a stavební parcely KN č. 507/2, k. ú. Prachatice v hodnotě 2 401 655,- 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 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 70932158
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: činnost stanice zájmových činností, odloučené pracoviště Prachatice, Rumpálova 999
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 15 905,- 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 7. 12. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 5 2008
a) úplný název zřizovatele: město Prachatice
zařazení do okresu: Prachatice
b) název: Základní škola Prachatice, Národní 1018
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
identiﬁkační číslo: 00583278
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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 53 005,- Kč - pozemek, parcela KN 628/138, vyjmutí pozemku-parcely KN
č. 628/128, v hodnotě 30 075,- Kč, vše k. ú. Prachatice
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: specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 23. 12. 1991 na dobu neurčitou
MĚSTO SEČ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 17. 4. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Seč
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Základní škola Seč
sídlo: Čs. pionýrů 298, 538 07 Seč
identiﬁkační číslo: 70992606
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: součástí organizace je školní jídelna a výdejna v budově ZŠ
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
MĚSTO TŘINEC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace
sídlo: Nerudova 313, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: zajišťování závodního stravování navyšuje o 6 290,- 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
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace
sídlo: Slezská 778, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 2 420,- 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
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace
sídlo: 739 61 Třinec-Oldřichovice 275
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 21 457,30 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
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
sídlo: Míru 247, 739 61 Třinec-Kanada
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 11 944,20 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
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 10, 739 61 Třinec-Staré Město
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se celkem navyšuje o 63 980,60 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
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace
sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 5 690,- 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
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
sídlo: U Splavu 550, 739 61 Třinec-Staré Město
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se celkem navyšuje o 91 186,70 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. 2002 na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
sídlo: Bezručova 418, 739 61 Třinec-Staré Město
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: movitý majetek se celkem navyšuje o 6 780,- 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
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9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace
sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 2 740,10 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
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
sídlo: Kaštanová 412, 739 61 Třinec-Dolní Líštná
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 10 265,10 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
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
sídlo: Slezská 773, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 476 415,31 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
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace
sídlo: Tyrská 670, 739 61 Třinec-Oldřichovice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 973 017,60 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
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 5. 3. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
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b) název: Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS)
sídlo: Tyršova 275, 739 61 Třinec-Lyžbice
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: movitý majetek se celkem navyšuje o 29 827,80 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. 1991 na dobu neurčitou

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
oznamuje změnu sídla příspěvkové organizace dnem 19. 12. 2007
název: VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s.
původní sídlo: Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště
nové sídlo: Hradební 1250, 686 01 Uherské Hradiště

MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Uherský Brod
zařazení do okresu: Uherské Hradiště
b) název: Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace
sídlo: Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
identiﬁkační číslo: 71230629
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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: majetek v hodnotě 8 708 699,- Kč, budovy a související pozemky budou předány smlouvou o výpůjčce
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. 2004 na dobu neurčitou

MĚSTO UNHOŠŤ
oznamuje
splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2008
– Základní škola F. Melichara Unhošť, nám. T. G. Masaryka 58
– Základní škola Unhošť, Komenského 622
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Unhošť
b) název: Základní škola Unhošť
sídlo: nám. T. G. Masaryka 58, 273 51 Unhošť
identiﬁkační číslo: 28247701
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
součástí ZŠ je školní jídelna, zajišťování závodního stravování zaměstnanců a zajištění provozu odloučených pracovišť ZŠ na
adresách - nám. T. G. Masaryka 70, 273 51 Unhošť a Komenského 622, 273 51 Unhošť
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 56 778 725,- 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,
– 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: pořádání vzdělávacích a zájmových kroužků,
prodej obědů cizím strávníkům
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2008 na dobu neurčitou
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MĚSTO VRCHLABÍ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Vrchlabí
zařazení do okresu: Trutnov
b) název: Regionální turistické informační centrum Krkonoše
sídlo: Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
identiﬁkační číslo: 75132699
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vytváření podmínek pro poskytování turistických informací reálnými potencionálním návštěvníkům města Vrchlabí a regionu Krkonoše a vytváření dalších předpokladů pro rozvoj
cestovního ruchu na daném území
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek zřizovatel neposkytuje
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,
– organizace není oprávněna nabývat do svého vlastnictví nemovitý majetek,
– užívání nemovitého majetku výhradně na základě zvláštních smluv o nájmu nebo výpůjčce,
– k pořízení movitého majetku v pořizovací ceně přesahující částku 40 000,- Kč za jednu věc je třeba předchozího písemného
souhlasu zřizovatele,
– k likvidaci movitého majetku nad 3.000,- Kč je třeba předchozího písemného souhlasu 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: specializovaný maloobchod a maloobchod se
smíšeným zbožím, zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost a marketing, kopírovací práce, zpracování dat, služby
databank a správa sítí, provozování cestovní agentury, činnost podnikatelských, ﬁnančních, organizačních a ekonomických
poradců, pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
MĚSTO ZDICE
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2008
a) úplný název zřizovatele: město Zdice
zařazení do okresu: Beroun
b) název: Sportovní a technické zařízení města
sídlo: Komenského 304, 267 51 Zdice
identiﬁkační číslo: 75125137
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečování provozování a pronájmu sportovišť, turistické ubytovny, provozování koupaliště - lázeňského a rekreačního zařízení
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 26 840 782,- Kč, movitý majetek v hodnotě 136 943,- 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,
– 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: provoz a pronájem sportovišť, turistické ubytovny, provozování koupaliště - lázeňského a rekreačního zařízení
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 4. 2008
– Mateřská škola Zdice, Žižkova 390
– Mateřská škola Zdice, Zahradní 801
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Zdice
b) název: Mateřská škola Zdice, Zahradní 801
sídlo: Zahradní 801, 267 51 Zdice
identiﬁkační číslo: 71001093
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění vzdělávání dětí předškolního věku v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, součástí MŠ je školní jídelna a výdejna stravování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 5 006 075,- Kč, movitý majetek v hodnotě 1 259 960,- 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: všechna práva a závazky přecházejí dnem sloučení na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: realitní činnost, hostinská činnost, zařízení školního stravování může zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby
a to za úplatu, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2008 na dobu neurčitou
3. oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 3. 2008
název: Mateřská škola Zdice, Žižkova 390
sídlo: Žižkova 390, 267 51 Zdice
identiﬁkační číslo: 75007398

MĚSTO ŽEBRÁK
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 4. 2. 2008
název: Bytový podnik města Žebrák
sídlo: Náměstí l, 267 53 Žebrák
identiﬁkační číslo: 75031230

OBEC DVORCE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 3. 2008
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: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, 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
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou

OBEC TŘI DVORY
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2007
název: Základní škola Tři Dvory
sídlo: Tři Dvory 292, 280 02 Kolín
identiﬁkační číslo: 70988986
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