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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 4. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Národní technická knihovna (NTK)
sídlo: 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710
identifikační číslo: 613 871 42
dodatkem č. 2 se mění a doplňuje s účinností ke dni 4. 2. 2012 zřizovací listina Národní technické knihovny (užívaná zkratka NTK), se sídlem 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině NTK Majetek NTK se nahrazuje následujícím textem:
Majetek NTK
Nemovitý majetek NTK evidovaný v katastru nemovitostí ke dni 18. 10. 2011: Kat.území Dejvice, Praha, okres
hl.m. Praha:
 parc. č. 591/1, výměra 6 533 m2, ostatní plocha
 parc. č. 591/9, výměra 5 000 m2, zastavěná plocha a nádvoří – čp. 2710
 parc. č. 681/68, výměra 234 m2, ostatní plocha
 parc. č. 681/69, výměra 54 m2, ostatní plocha
 parc. č. 4280/6, výměra 105 m2, ostatní plocha
Kat. území Písnice, obec Praha, okres Praha hl.m.:
 parc. č. 323/1, výměra 1 143 m2, zastavěná plocha a nádvoří – čp. 331
 parc. č. 323/2, výměra 39 m2, ostatní plocha
 parc. č. 324, výměra 1 010 m2, ostatní plocha
stavby celkem: 1 841 149 052,82,-Kč
pozemky celkem: 66 483 466,32,-Kč
věci movité, pohledávky a jiná majetková práva, které Národní technická knihovna vede ve svém účetnictví a které
nabyla na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
1. změna u příspěvkové organizace ke dni 19. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
nové sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov
c) předmět činnosti se mění takto:
bod 2.2 zní:
„2.2 zajišťování odborných činností v ochraně přírody a krajiny, tj. zejména provádění potřebných sledování,
šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek, metodických materiálů a znaleckých posudků v oboru ochrany přírody a krajiny, ekonomiky a regulace
obchodu s ohroženými druhy; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné
lokality a návrhů souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti na území České republiky; zajišťování
zpracování návrhů plánů péče a realizace schválených plánů péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma, o přírodní rezervace a přírodní památky a jejich
ochranná pásma na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu na území
České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, mimo území Chráněné krajinné
oblasti Šumava a mimo území vojenských újezdů;“.
2. změna u příspěvkové organizace ke dni 10. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název příspěvkové organizace: „Česká geologická služba“
sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
c) předmět činnosti se mění takto: Na konci textu bodu 2.17 se vkládá nová poznámka pod čarou č. 7, která zní:
„7 Včetně projektu OPŽP č. 1515508 „Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu,
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představující závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví“ (akceptační číslo 10062046, identifikační
číslo informačního systému SMVS/EDS-115V122001276).“ Dosavadní poznámka pod čarou č. 7 se označuje
jako poznámka pod čarou č. 8.
JIHOČESKÝ KRAJ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Jihočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium olympijských nadějí
sídlo: Emy Destinové 46, České Budějovice
identifikační číslo: 600 760 20
bez likvidace a její sloučení s příspěvkovou organizací Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
identifikační číslo: 600 757 75
Na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zrušené příspěvkové organizace.
2. změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, České Budějovice
sídlo: Česká 64, České Budějovice
identifikační číslo: 600 757 75
nový název příspěvkové organizace: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice
3. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Třeboň
sídlo: Táboritská 688, Třeboň
identifikační číslo: 608 168 81
bez likvidace a její sloučení s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Třeboň
sídlo: Vrchlického 567, Třeboň
identifikační číslo: 000 731 81
Na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zrušené příspěvkové organizace.
4. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
sídlo: Vrchlického 567, Třeboň
identifikační číslo: 000 731 81
nový název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň
5. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2011
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště technické, Soběslav
sídlo: Jiráskova 66/II, Soběslav
identifikační číslo: 145 040 57
a zrušení příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Soběslav
s názvem Střední škola a Základní škola, Soběslav
sídlo: Wilsonova 405, Soběslav
identifikační číslo: 003 762 21
bez likvidace a splynutí zrušených příspěvkových organizací do nově zřízené příspěvkové organizace
název nově vzniklé příspěvkové organizace: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav
sídlo: Jiráskova 66/II, Soběslav
Na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zrušených příspěvkových organizací
6. změna adresy příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek
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sídlo: Karlova 111, Písek
identifikační číslo: 608 690 89
nové sídlo: Čelakovského 200, Písek
7. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Kaplice
sídlo: Omlenická 436, Kaplice
identifikační číslo: 450 106 92
bez likvidace a její sloučení s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Český Krumlov
sídlo: Linecká 67, Český Krumlov
identifikační číslo: 006 657 11
s tím, že na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zrušené příspěvkové organizace
5. zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště, Netolice
sídlo: Václavská 92, Netolice
identifikační číslo: 671 549 56
bez likvidace a její sloučení s příspěvkovou organizací Střední škola Vimperk, Nerudova 267
identifikační číslo: 004 774 19
Na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zrušené příspěvkové organizace
6. sloučení příspěvkových organizací a vznik nové příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
b) název sloučené (zrušené)příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice
sídlo: Želivského 291, Strakonice
identifikační číslo: 606 504 35
název sloučené (zrušené)příspěvkové organizace: Střední škola řemesel a služeb, Strakonice
sídlo: Zvolenská 934
identifikační číslo: 168 200 02
bez likvidace a splynutí zrušených příspěvkových organizací do nově zřízené příspěvkové organizace: Vyšší
odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice
sídlo: Zvolenská 934, Strakonice
Na tuto příspěvkovou organizaci přechází všechna práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zrušených příspěvkových organizací

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
1. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: Goethova stezka č. 6, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 663 627 68
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne
8. prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje
se Přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
2. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Císařské lázně, příspěvková organizace
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sídlo: Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo :751 530 33
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne 8.
prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Císařské lázně, příspěvková organizace
Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2
zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
3. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 720 538 10
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne 8.
prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková
organizace Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se
Přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
4. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo : Zámecká ul. č. 1, 356 00 Sokolov
identifikační číslo: 720 538 01
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne 8. prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace
Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2
zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
5. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
identifikační číslo: 00 074 276
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne
8. prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se Přílohou
č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
6. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského
kraje
sídlo: Kamenná 2, 350 22 Cheb
identifikační číslo: 074 268

stránka 6

Ústřední věstník

Částka 3

V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne
8. prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje
se Přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
7. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajská knihovna Karlovy Vary
sídlo: Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
identifikační číslo: 709 662 06
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne
8. prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne
8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
8. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje
sídlo: Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 00369021
V souladu s ustanoveními § 14 a § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 379/12/11 ze dne 8.
prosince 2011 následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu,
příspěvková organizace Karlovarského kraje takto: Příloha č. 2 zřizovací listiny ze dne 16. září 2010 se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2 zřizovací listiny ze dne 8. prosince 2011.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
9. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Plesná
sídlo: Nádražní 338, 351 35 Plesná
identifikační číslo: 47 723 441
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: původně – činnost dětského domova
a školní jídelny, nově – činnost dětského domova
10. zrušení příspěvkových organizací v důsledku sloučení ke dni 1. července 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
sídlo: Palackého 8, 350 02 Cheb
identifikační číslo: 70 846 529
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
sídlo: K.H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 70 844 275
11. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
sídlo: nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00 077 135
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: rozšíření doplňkové činnosti
o fotografické služby (obor činnosti 68) a Grafické a kreslířské práce (obor činnosti 62)
12. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
sídlo: K.H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov
identifikační číslo: 70 844 275
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
1. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
sídlo: Horská 160, 541 02 Trutnov
identifikační číslo: 70 841 179
nový název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
c) doplnění předmětu činnosti příspěvkové organizace: rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově odborné
vzdělávání spojené se všeobecným vzděláváním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání
dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.
2. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Královéhradecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec
nad Orlicí
sídlo: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
identifikační číslo: 60 884 690
Změna názvu příspěvkové organizace: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště
chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
c) Předmět činnosti příspěvkové organizace již nadále neobsahuje následující: Rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou
přípravu pro výkon náročných činností.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace k 31. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Studénka, příspěvková organizace
sídlo: Studénka
identifikační číslo: 70 64 06 70
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
1. zřízení příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 725 560 64
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní činností organizace Koordinátor
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace ( dále jen „příspěvková organizace“) je zabezpečování zájmů a potřeb zřizovatele při vytváření, organizování a kontrole funkce systému
veřejné osobní dopravy. Zajišťování dopravní obslužnosti na území Olomouckého kraje veřejnými službami
v přepravě cestujících veřejnou osobní dopravou vyplývající ze zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů. Pod pojmem integrovaný dopravní systém ( dále jen „IDS“) se rozumí takový způsob
zajištění veřejné dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak
přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními podmínkami
a pravidelnými intervaly mezi spoji. Jedná se zejména o tyto činnosti:
– Organizování a zajišťování komplexní dopravní obslužnosti kraje, přičemž se řídí pokyny zřizovatele.
– Při výkonu všech činností je příspěvková organizace povinna řídit se případnými pokyny zřizovatele.
– Zabezpečování systémového rozvoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen
„IDSOK“) s využitím vazeb zajišťování controllingu veřejné dopravy ve všech jeho úrovních (zejména
jeho organizační a operativní úrovně)
– Shromažďování podkladů o potřebách dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje v jednotlivých částech kraje, jejich vyhodnocování a předkládání orgánům kraje variant řešení dle komfortu dopravní obslužnosti a příslušných finančních potřeb
– Připravování Tarifu IDSOK a Smluvních přepravních podmínek IDSOK a zajišťování jejich průběžné aktualizace
– Rozvíjení informačních a odbavovacích systémů pro cestující, sledování funkčnosti a účelnosti informačních panelů a periodické vytváření zpráv (reportů)
– Činnosti související s plněním smluv uzavřených mezi zřizovatelem a dopravci týkající se veřejné osobní
dopravy (včetně systému IDSOK, Smlouva o zajištění Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti za respektování společných tarifních a smluvních přepravních podmínek v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje).
– Sledování a vyhodnocování ekonomiky IDSOK a dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje ve vztahu k jednotlivým dopravcům.
– Zpracovávání podkladů v souvislosti s výběrovými řízeními (nabídkové, poptávkové, koncesní atd.) na drážní a autobusové dopravce, kteří budou zajišťovat provoz na tratích a linkách na území Olomouckého kraje,
a to i s případným přesahem na území sousedících krajů nebo příhraničního území sousedního státu.
– Dbá na rozvoj systémů veřejné osobní regionální dopravy osob v integrovaném dopravním systému.
– Navrhování, uplatňování a následná kontrola standardů dopravní obslužnosti, zejména standardů kvality
a bezpečnosti
– Zajišťování marketingové, propagační a informační činnosti v souvislosti s rozvojem a fungování IDS
kraje.
– Vzdělávací a poradenská činnost v oblasti dopravních systémů.
– Činnosti související s projekty organizace veřejné dopravy včetně telepatických řešení.
– Organizační a ekonomické poradenství v oblasti dopravy
– Vykonávání dalších činností souvisejících s hlavní činností příspěvkové organizace dle zřizovací listiny,
kterými jej zřizovatel pověří.
d) označení statutárních orgánů: Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný a odvolávaný
Radou Olomouckého kraje. Ředitel příspěvkové organizace (dále jen „ředitel“) je Radě Olomouckého kraje
odpovědný za výkon své funkce v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel jedná ve všech věcech, týkajících se příspěvkové organizace, samostatně. Jménem příspěvkové
organizace jedná ředitel nebo jeho zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který ředitele v době nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu.
Ředitel vydává organizační řád a další vnitřní normy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a organizačními normami zřizovatele pro příslušnou oblast činností.
Příspěvková organizace je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí, pokud na základě zvláštních právních předpisů v konkrétních právních vztazích příspěvková organizace nezastupuje Olomoucký kraj na základě jím udělené plné moci nebo na základě
této zřizovací listiny (čl. III. odst. 1.). Příspěvková organizace vykonává v souladu s touto zřizovací listinou
práva a povinnosti, které zřizovateli vyplývají zejména ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů z oblasti dopravy. Příspěvková organizace je právnickou osobou vystupující
v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí ze stávajících i nově uzavřených vztahů k problematice IDSOK. Tyto smluvní vztahy jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
V souladu s § 338 odst. 2 větou první zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
přecházejí ze zřizovatele na příspěvkovou organizaci veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů
k delimitovaným zaměstnancům dle přílohy č. 1 této zřizovací listiny.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): k 1. 1. 2012 nemá příspěvková organizace žádný majetek
f) vymezení majetkových práv a povinností, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace je povinna
a oprávněna svěřený majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku
získaného vlastní činností, spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další
rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými
zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím soudů nebo jiných orgánů a institucí.
Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva a prominout pohledávku. Příspěvková organizace je oprávněna upustit
od vymáhání pohledávky do výše 15 000,- Kč a provést účetní odpis, pokud se její vymáhání jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve
svém účetnictví na podrozvahových účtech. Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace u těchto
pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad
15 000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková
organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto
organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený
majetek prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné
příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak
použít k účasti na podnikání třetích osob. Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele,
se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci.
Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek
v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje
a ke svému hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Hmotný majetek s výjimkou nemovitostí,
v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný
majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek mohou příspěvkové
organizace pořizovat pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat peněžité dary účelově neurčené do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého
kraje a ke svému hospodaření bez souhlasu zřizovatele. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý dar je
příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a ke svému hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková je oprávněna svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný
inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý
nehmotný inventovaný majetek převést úplatně za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za
jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek mohou příspěvkové organizace převést pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele. Výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (investiční
majetek) s výjimkou nemovitostí jsou příjmem příspěvkové organizace a čistý výnos je zdrojem investičního
fondu příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z prodeje ostatního svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej použije výhradně na
obnovu svěřeného majetku. Příspěvková organizace vede tyto příjmy v účetnictví odděleně. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený neupotřebitelný hmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč, s výjimkou
nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený neupotřebitelný nehmotný
majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek fyzicky zlikvidovat
bez souhlasu zřizovatele. Svěřený neupotřebitelný hmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč, s výjimkou nemovitostí za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený neupotřebitelný
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek může
příspěvková organizace zlikvidovat pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna písemnou dohodou o předání svěřeného majetku předat přebytečný hmotný majetek
v pořizovací ceně do 200 000,- Kč s výjimkou nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo
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soubor věcí a svěřený přebytečný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek jiné příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem bez souhlasu zřizovatele.
Svěřený přebytečný hmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný
majetek nebo soubor věcí, s výjimkou nemovitostí, a svěřený přebytečný nehmotný majetek v pořizovací ceně
nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek je příspěvková organizace oprávněna předat
jiné příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Majetek, který je příspěvkové organizaci předán na základě dohody dle tohoto ustanovení, se dnem
účinnosti dohody stává svěřeným majetkem příspěvkové organizace, která majetek převzala.
Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlase
svého zřizovatele. Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu svěřeného
majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než 200 000,- Kč v jednotlivém případě.
Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně přenechat do výpůjčky
svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní
dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší
než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený
nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými
zřizovatelem.
Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem (výpůjčku) svěřeného majetku, sjednaných před 1. 4. 2001 nebo po tomto datu ukončit a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením
nájmu (výpůjčky).
Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace
byt, který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve
všech případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných před 1. 4. 2001 nebo
po tomto datu, je příspěvková organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím
svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí s tím, že příspěvková organizace je současně
oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu. Při pronájmu svěřeného nemovitého
a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší
v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související.
Příjem z pronájmu svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej vede v účetnictví odděleně
a použije jej přednostně na opravy a údržbu svěřeného majetku.
Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý
majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok nebo
dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Na dobu určitou delší než rok nebo na dobu neurčitou
s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění svéhlaví činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může
provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu užívaného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší
než 200 000,- Kč v jednotlivém případě, v ostatních případech pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Při nájmu nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě
obvyklé nebo nižší. Nájemné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna být pojištěna proti odpovědnosti za škodu v souladu s příslušnými předpisy a pokyny zřizovatele. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna umožnit
provádění její kontroly zřizovatelem a rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: příspěvková organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2012 na dobu
neurčitou.
2. zřízení příspěvkové organizace od 1. 7. 2011
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Olomouc – Hejčín, příspěvková organizace
sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 60609460
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
zařízení školního stravování. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování
vlastním zaměstnancům.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů; statutárním orgánem
příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje na základě výsledků konkurzního
řízení; ředitel řídí zařízení školního stravování, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající
z obecně závazných právních předpisů; jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho
nepřítomnosti; jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce
tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv a povinností: příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací
listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva a prominout pohledávku.
Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 15000,- Kč a provést účetní
odpis, pokud se její vymáhání jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. Na vyžádání zřizovatele
doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit
od vymáhání pohledávky ve výši nad 15000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna
svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření
jiné příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej
jinak použít k účasti na podnikání třetích osob.
Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví
Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna
pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do
200 000,- za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a ke svému hospodaření
za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně nad
200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací
ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek mohou příspěvkové organizace pořizovat
pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví
Olomouckého kraje a ke svému hospodaření bez souhlasu zřizovatele. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za
jednotlivý dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a ke svému
hospodaření pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný hmotný majetek , s výjimkou
nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek převést
úplatně za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný hmotný majetek,
s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo
soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný
majetek mohou příspěvkové organizace převést pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Výnosy
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z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) s výjimkou nemovitostí jsou příjmem příspěvkové organizace a čistý výnos je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z prodeje ostatního svěřeného majetku
je příjmem příspěvkové organizace, která jej použije výhradně na obnovu svěřeného majetku. Příspěvková
organizace vede tyto příjmy v účetnictví odděleně.
Příspěvková organizace je oprávněna svěřený neupotřebitelný hmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,Kč, s výjimkou nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený neupotřebitelný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,-Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek
fyzicky zlikvidovat bez souhlasu zřizovatele. Svěřený neupotřebitelný hmotný majetek v pořizovací ceně nad
200 000,-Kč, s výjimkou nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený
neupotřebitelný nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný
majetek může příspěvková organizace zlikvidovat pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna písemnou dohodou o předání svěřeného majetku předat přebytečný
hmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč, s výjimkou nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný
majetek nebo soubor věcí a svěřený přebytečný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek jiné příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem bez souhlasu
zřizovatele. Svěřený přebytečný hmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný majetek nebo soubor věcí, s výjimkou nemovitostí, a svěřený přebytečný nehmotný majetek v pořizovací ceně nad
200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek je příspěvková organizace oprávněna předat jiné
příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Majetek, který je příspěvkové organizaci předán na základě dohody dle tohoto ustanovení, se dnem účinnosti
dohody stává svěřeným majetkem příspěvkové organizace, která majetek převzala.
Stavební a investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze po předchozím písemném souhlasem svého zřizovatele. Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu
svěřeného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než 200 000,- Kč v jednotlivém případě.
Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout , výjimečně přenechat do výpůjčky
svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní
dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší
než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený
nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými
zřizovatelem.
Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem (výpůjčku) svěřeného majetku, sjednaných před 1. 7. 2001 nebo po tomto datu ukončit a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením
nájmu (výpůjčky).
Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší, v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související. Příjem z pronájmu svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej vede
v účetnictví odděleně a použije jej přednostně na opravy a údržbu svěřeného majetku.
Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý
majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok nebo na
dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční.
Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele
opravy a údržbu užívaného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než 200 000,- Kč v jednotlivém
případě, v ostatních případech pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Při nájmu nemovitého
a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. Nájemné
vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna být pojištěna proti odpovědnosti za škodu v souladu s příslušnými
právními předpisy a pokyny zřizovatele. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv
a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace.
Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro
hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna umožnit
provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: k lepšímu využití svých hospo-
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dářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
– pronájem a půjčování věcí movitých
Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je: doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace; doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní;
Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn. Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 008 542 71
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto: Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává
v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:
– provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu ( prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská
činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí)
– prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství
– prodej stravy pro cizí strávníky
– provozování údržby veřejné zeleně a prostranství
– provozování silniční motorové dopravy
Tyto činnosti provádí Domov pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění.
Ostatní body zřizovací listiny této příspěvkové organizace zůstávají beze změny.
2. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 150 538 14
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití se mění takto: do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý
majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňuje následující položka: Pozemek označený jako
p. p. č. 116/80 – orná půda
Ostatní body zřizovací listiny této příspěvkové organizace zůstávají beze změny.
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: T.G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 701 572 86
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto:
Hlavní účel: Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, který uvádí v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové a terénní služby sociální péče
podle zákona o sociálních službách pro osoby s mentálním postižením.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě
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pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž
oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti
nepředstavuje jednotlivé druhy hlavní činnosti, nýbrž upřesňuje rozsah poskytování pobytových a terénních
služeb sociální péče.
Hlavní předmět činnosti: Domov na rozcestí Svitavy je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové
a terénní služby sociální péče podle zákona o sociálních službách osobám s mentálním postižením od 18 let
věku,
– které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby
– které mohou mít též přidruženou lehkou tělesnou nebo smyslovou vadu
– které potřebují pobytové nebo terénní služby sociální péče
Služby Domova na rozcestí Svitavy nelze poskytnout : osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování
akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení; osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou
schopny pobytu v zařízení sociálních služeb; osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí
a jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní choroby, závažné mentální
poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků; autistům; osobám, které mají diagnózu stařecké demence a ostatní typy demencí, zejména Alzheimerova choroba a Huntigtonova choroba;
Domov na rozcestí Svitavy poskytuje tyto služby: pobytovou službu sociální péče domov pro osoby se zdravotním postižením; pobytovou službu sociální péče chráněné bydlení; terénní službu sociální péče podpora
samostatného bydlení;
Služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: poskytnutí ubytování; poskytnutí stravy; pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; základní
sociální poradenství;
Služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.
Těmito činnostmi jsou: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; poskytnutí ubytování; pomoc při
zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociální terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí;
Služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách.Těmito činnostmi jsou: pomoc při zajištění chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně – terapeutické činnosti; pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
Domov na rozcestí Svitavy dále poskytuje: ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči pro uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu.
Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní
činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním
v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu
činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy; umožňování praktické výuky
školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým zaměřením; plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto: v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
hostinská činnost
výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží; výroba, obchod
a služby jinde nezařazené
– pronájem bytů a nebytových prostor
Ostatní body zřizovací listiny této příspěvkové organizace zůstávají beze změny.
4. změna u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
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sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 750 079 32
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto: v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: výroba, obchod a služby, neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,
lesnictví a myslivost; výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; zpracování dřeva, výroba
dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto
materiálů; výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; výroba školních a kancelářských potřeb, kromě
výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
mimoškolní výchova a vzdělávání, činnosti pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti; provozování
kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Ostatní body zřizovací listiny této příspěvkové organizace zůstávají beze změny.
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti se mění takto: Domov pod hradem Žampach je zřízen za účelem poskytování služeb sociální péče podle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Domov pod hradem Žampach poskytuje ze služeb
sociální péče v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby. Podrobné určení okruhu osob,
pro který Domov pod hradem Žampach sociální služby zajišťuje, je vymezeno v hlavním předmětu činnosti.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě podle zákona
o sociálních službách, která pobývá na území Pardubického kraje za podmínek stanovených v hlavním předmětu činnosti. Pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy
hlavních činností, nýbrž upřesňuje rozsah poskytování pobytových služeb sociální péče.
Hlavní předmět činnosti: Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby sociální péče podle zákona o sociálních službách, a to službu
‒ domov pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona,
‒ chráněné bydlení podle § 51 zákona,
‒ odlehčovací služby podle § 44 zákona.
Domov pod hradem Žampach poskytuje sociální služby osobám s mentálním zdravotním postižením s tím, že
službu
‒ domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobám starším 1 roku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou
službu sociální péče;
‒ chráněné bydlení poskytuje osobám starším 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, vyžadují pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče;
‒ odlehčovací služby poskytuje osobám starším 1 roku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí fyzická osoba a tato pečující
osoba z důvodu odpočinku požádá o dočasné převzetí péče o osobu; tyto osoby mohou mít k mentálnímu
postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení s výjimkou úplné hluchoty (dále jen „uživatelé sociálních služeb“).
Služby Domova pod hradem Žampach nejsou určeny
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém
zařízení;
• osobám, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní
nemoc nebo závislost;
• osobám s poruchami chování, které ohrožují sebe a své okolí nebo jejichž chování jinak znemožňuje soužití
s ostatními uživateli sociálních služeb;
• osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb;
• osobám s chronickým duševním onemocněním;
• osobám s rtismem;
• osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
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Domov pod hradem Žampach poskytuje v rámci služby domov pro osoby se zdravotním postižením základní
činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách; těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství.
Domov pod hradem Žampach poskytuje v rámci služby chráněné bydlení základní činnosti stanovené pro tuto
službu zákonem o sociálních službách; těmito činnostmi jsou:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství.
Domov pod hradem Žampach poskytuje v rámci odlehčovací služby základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách; těmito činnostmi jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• poskytnutí ubytování,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních´záležitostí,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství.
Domov pod hradem Žampach dále poskytuje:
• ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči pro pojištěnce-uživatele sociálních služeb za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,
• ústavní výchovu nezletilým dětem, které patří do okruhu osob, pro který Domov pod hradem Žampach
zajišťuje sociální služby.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu.
Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje:
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou
a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění
hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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: Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává
v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost:
– provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská
činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí)
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– prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství
– prodej stravy pro cizí strávníky
– provozování údržby veřejné zeleně a prostranství
Tyto činnosti provádí Domov pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
6. oznamuje změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov sociálních služeb Slatiňany
sídlo: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
identifikační číslo: 15053814
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: Do přílohy č.2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci
k hospodaření, se doplňují následující položky:
– pozemek označený jako p. p. č. 377/10 – orná půda
– pozemek označený jako p. p. č. 377/11 – orná půda
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: beze změny.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální
a Školní jídelna, Sedlec – Prčice, Přestavlky 1
sídlo: Přestavlky 1, Sedlec – Prčice 257 91
identifikační číslo: 708 43 538
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace
změna názvu a sídla příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 20011
a) úplný název zřizovatele: Středočeský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže „Ostrov“, Slaný, Třebízského 163
sídlo: Třebízského 163, 274 01 Slaný
identifikační číslo: 464 16 277
nový název a sídlo příspěvkové organizace: Dům dětí mládeže „Ostrov“, Slaný, Šultysova 518
sídlo: Šultysova 518 , 274 01 Slaný
identifikační číslo: 464 16 277

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
Změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) původní název příspěvkové organizace: Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (ZŠ, SPC a ŠD, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod)
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (ZŠ
a PrŠ, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod)
sídlo: U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70 83 85 93
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Předmětem činnosti organizace je zajištění
výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy
speciální, praktické školy, školní družiny a speciálně pedagogického centra. Předmětem činnosti je dále zajištění
navazujícího sociálního zázemí, pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí, provozování
sportovišť a sportovních zařízení a provoz zařízení sloužících praktické výuce. Veškeré tyto činnosti je organizace
oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název přejímající příspěvkové organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín, příspěvková organizace
sídlo: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 509 92
název zanikající příspěvkové organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 1050, 755 01 Vsetín
identifikační číslo: 495 629 91
název sloučené organizace: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace
sídlo: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 509 92
2. oznamuje vznik, rozdělení, sloučení, splynutí, zrušení 1) příspěvkové organizace dnem 2) 1. dubna 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
identifikační číslo: 72563346
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem 14|15 Baťova institutu,
příspěvkové organizace je zajišťování správy 14|15 BAŤŮV INSTITUT (kulturně vzdělávací centrum sídlící
v budovách označovaných jako budovy č. 14 a 15 bývalého areálu firmy Baťa – objekty bez č.p./č.e. stojící
na pozemcích p. č. st. 3296, p. č. st. 3297, p. č. st. 7200 a p. č. st. 7201, k.ú. Zlín) a péče o kulturní, duchovní
a společenský rozvoj Zlínského kraje a jeho obyvatel, a to prostřednictvím podpory dále uvedených příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem při plnění jejich předmětu činnosti a koordinace činností těchto
organizací. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, IČO 00094889
(dále jen „KGVU“), Krajská knihovna Františka Bartoše, IČO 70947422 (dále jen „KKFB“) a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, IČO 00089982 (dále jen „MJVM“), (společně dále jen „spolupracující příspěvkové
organizace“).
Správa 14|15 BAŤŮV INSTITUT spočívající v:
‒ zajištění provozu, údržby a majetkové správy 14|15 BAŤŮV INSTITUT
‒ provozování informačního centra pro veřejnost včetně provozování šatny a úschovny zavazadel
‒ tvorbě a správě webových stránek 14|15 BAŤŮV INSTITUT
‒ tvorbě, vydávání a šíření periodických a neperiodických publikací (včetně propagačních materiálů) souvisejících s provozem 14|15 BAŤŮV INSTITUT
‒ pronájmu dočasně nevyužívaných prostor v 14|15 BAŤŮV INSTITUT
‒ zajištění správy vozového parku 14|15 BAŤŮV INSTITUT
‒ zajištění marketingu a propagace 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Poskytování služeb spolupracujícím příspěvkovým organizacím v rozsahu: samostatně nebo ve spolupráci se
spolupracujícími příspěvkovými organizacemi či jinými právnickými či fyzickými osobami pořádání odborných
konferencí, sympózií, seminářů a výstav vztahujících se k předmětu činnosti spolupracujících příspěvkových
organizací; pořádání kulturních a vzdělávacích programů souvisejících s činností spolupracujících příspěvkových organizací (hudební, literární, výtvarné, filmové a multimediální), folklórních vystoupení a umožnění
veřejného předvádění autorských děl také dalšími způsoby; samostatně nebo ve spolupráci se spolupracujícími
příspěvkovými organizacemi či jinými právnickými či fyzickými osobami; pořádání koncertů, představení,
oslav a pořádání trhů vztahujících se k předmětu činnosti spolupracujících příspěvkových organizací; samo-
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statně nebo ve spolupráci se spolupracujícími příspěvkovými organizacemi či jinými právnickými či fyzickými osobami, pořádání vzdělávacích a výchovných kurzů pro veřejnost; ve spolupráci se spolupracujícími
příspěvkovými organizacemi sestavení každoročního plánu služeb poskytovaných všemi spolupracujícími příspěvkovými organizacemi v 14|15 BAŤŮV INSTITUT, nejpozději do konce 3. čtvrtletí roku předcházejícímu
roku, pro nějž je plán sestavován; pro KGVU a MJVM zajištění výběru vstupného do expozic a krátkodobých
výstav, poplatků za fotografování, filmování a pořizování audio či videozáznamů v 14|15 BAŤŮV INSTITUT,
a následně rozúčtování příjmů mezi tyto subjekty; poskytnutí součinnosti při tvorbě a provozování webových
stránek jednotlivých spolupracujících příspěvkových organizací; zajištění služeb informačních a komunikačních technologií pro spolupracující příspěvkové organizace; zajištění služby Helpdesk (hlavní rozhraní pro poskytování všech služeb, vyřizování stížností, hlášení nedostatků, událostí týkajících se správy a provozu 14|15
BAŤŮV INSTITUT); zajištění servisních prací pro spolupracující příspěvkové organizace (opravy kopírovacích strojů, úklidové práce (včetně deratizace, dezinfekce a dezinsekce), stěhovací práce, tvorba šablon a vzorů
pro administrativu, instalace výstav, skartace a jiné podpůrné služby); prodej vlastních i cizích odborných
periodických i neperiodických publikací, upomínkových předmětů a dalších propagujících předmětů činnosti
příspěvkových organizací Zlínského kraje včetně prodeje nosičů audio a video nahrávek; poskytování podpory
spolupracujícím příspěvkovým organizacím při přípravě žádostí o dotace z rozpočtu Evropské unie, Finančního mechanismu EHP, finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce; příprava výkazů a ekonomických analýz spolupracujících příspěvkových organizací; nákup kancelářského a spotřebního
materiálu a výpočetní techniky pro spolupracující příspěvkové organizace; zajištění vzdělávání zaměstnanců
svých i spolupracujících příspěvkových organizací;
d) označení statutárních orgánů: ředitel
Způsob, jakým vystupují jménem organizace: Jménem organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jiný
zaměstnanec organizace jako jím pověřený zástupce v písemném styku tak, že k napsanému nebo vytištěnému
názvu organizace anebo k otisku razítka připojí vlastnoruční podpis s uvedením své funkce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: organizaci se nepředává k hospodaření žádný movitý majetek organizaci se
předává k hospodaření nemovitý majetek:
Pozemky
Katastrální území / Obec LV Parcelní číslo Druh pozemku
Zlín 263 st. 3296 zastavěná plocha a nádvoří
Zlín 263 st. 3297 zastavěná plocha a nádvoří
Zlín 263 st. 7200 zastavěná plocha a nádvoří
Zlín 263 st. 7201 zastavěná plocha a nádvoří
Zlín 263 1119/149 ostatní plocha
Stavby zapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území / Obec LV Budova (č.p./č.e.) Na pozemku Způsob využití
Zlín 263 bez st. 3296 průmyslový objekt
Zlín 263 bez st. 3297 průmyslový objekt
Zlín 263 bez st. 7200 jiná stavba
Zlín 263 bez st. 7201 průmyslový objekt
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena4): Při hospodaření s majetkem se organizace řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou. Organizace má ke svěřenému
majetku, tj. k majetku předanému příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření a majetku nabytému pro
zřizovatele, tato práva a povinnosti:
Je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnosti vymezené zřizovací listinou. Je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést jej ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu s příslušnými právními předpisy,
metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisovým plánem. Je povinna o svěřený majetek pečovat,
udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení. Je oprávněna realizovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby, technické zhodnocení svěřeného majetku a investiční nákupy (dále jen „akce
reprodukce majetku“) s celkovými náklady do 500 tis Kč včetně (bez DPH), a to v souladu se schváleným
plánem tvorby a čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace, rozpočtem organizace a metodickým
pokynem kraje. Je oprávněna připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad
500 tis. Kč (bez DPH) jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, při dodržení závazných
podmínek stanovených zřizovatelem pro přípravu a realizaci akce. Je povinna svěřený majetek chránit před
zničením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím i před neoprávněnými zásahy. Je povinna ve spolupráci s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zajistit řádné a efektivní pojištění svěřeného majetku v sou-
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ladu s rámcovými smlouvami schválenými zřizovatelem, příp. s pokyny zřizovatele. Je povinna řádně a včas
uplatňovat právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, zajistit, aby nedošlo k promlčení nebo
dokonce zániku pohledávek. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i nemovitý včetně
bytových jednotek) pronajímat vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, nejedná-li se
o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 2 let; v odůvodněných případech je oprávněna majetek pronajmout za nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související, avšak pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem může bez souhlasu zřizovatele organizace svěřený majetek (movitý i nemovitý včetně bytových jednotek) předávat do užívání na dobu určitou do 5
let jen formou výpůjčky, vždy na základě písemně uzavřené smlouvy. Nad uvedené doby jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna pronajímat zaměstnancům služební byty, nacházející se ve
svěřených nemovitostech na dobu určitou do 5 let; na dobu delší, případně na dobu neurčitou jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu či výpůjčce došlo
k překročení doby nájmu/výpůjčky uvedené v odstavci 9 či 10 tohoto článku (2roky/5let), je k jeho uzavření
nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy je do jednoho roku ode dne skončení nájmu/výpůjčky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou
smluvní stranou týkající se identického majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení celkové doby
nájmu/výpůjčky (2roky/5 let). Ustanovení předešlé věty se nevztahuje na smlouvy, kterými je svěřený majetek
pronajímán/vypůjčován ke krátkodobým pronájmům/výpůjčkám tj. kdy je nájemcem/vypůjčitelem využíván
na základě smluvního ujednání pouze v určité dny nebo v předem vymezených hodinách. Je oprávněna, pokud
to je nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti či doplňkové činnosti: za cenu v čase a místě obvyklou si najmout movitý majetek na dobu určitou do 7 let a nemovitý majetek na dobu určitou do 2 let;
vypůjčit si nemovitý majetek na dobu určitou do 7 let. Nad uvedené doby jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Vypůjčit si movitý majetek je oprávněna, k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti či doplňkové činnosti, na dobu neurčitou. V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu či výpůjčce
došlo k překročení výše uvedené doby nájmu/výpůjčky, je nutný předchozí souhlas zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy je do jednoho roku ode dne skončení nájmu/výpůjčky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranou týkající se identického majetku, pokud by
touto smlouvou došlo k překročení celkové doby nájmu/výpůjčky (2roky/7 let). O předchozí písemný souhlas
dle odstavce 9. až 12. je povinna požádat minimálně 3 měsíce před předpokládanou účinností úkonu (vznik
nájmu/výpůjčky). Na dobu delší než je uvedeno v tomto odstavci je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmout či vypůjčit majetek na dobu udržitelnosti projektu za účelem splnění podmínek projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a programu
švýcarsko-české spolupráce. Není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit věcným břemenem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob. Není-li
dále stanoveno jinak, nabývá příspěvková organizace majetek pro zřizovatele. Je oprávněna nabývat pro zřizovatele movitý majetek, včetně finančních prostředků, bez jeho předchozího souhlasu. K nabytí nemovitého
majetku pro zřizovatele je nutný jeho předchozí písemný souhlas. Jestliže příspěvková organizace získá pro
zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozičními právy, zejména na základě realizace projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska
a programu švýcarsko-české spolupráce, je povinna o tom nejpozději do 30 dnů od jeho nabytí písemně zpravit
zřizovatele a informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím. Majetek nabytý pro zřizovatele (zejména majetek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky a závazky) se dnem nabytí považuje za majetek
předaný příspěvkové organizaci k hospodaření. Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebytečný movitý
majetek formou rozhodnutí podepsaného statutárním orgánem příspěvkové organizace. Je oprávněna nakládat
jménem zřizovatele s přebytečným movitým majetkem v pořizovací ceně do 10 tis. Kč včetně; přebytečný
movitý majetek v pořizovací ceně nad 10 tis. Kč je povinna v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití
v rámci hospodářství kraje a v případě zájmu převést právo hospodaření; v případě nezájmu je oprávněna vyřadit tento majetek přednostně formou prodeje jménem zřizovatele za ceny v čase a místě obvyklé; movitý
majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Výnos z prodeje
svěřeného dlouhodobého hmotného majetku je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace, pokud
zřizovatel nerozhodne jinak. Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně
do 100 tis. Kč včetně; vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč je oprávněna
pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna vystupovat jako stavebník při ohlášení
stavby, územním, stavebním, vodoprávním a kolaudačním řízení u akcí s celkovými náklady do 2 mil. Kč
včetně (bez DPH). U akcí s celkovými náklady nad 2 mil. Kč (bez DPH) jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Není oprávněna vystupovat u akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 2 mil. Kč
(bez DPH) jako veřejný zadavatel bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Není oprávněna před
schválením investičního požadavku nebo investičního záměru akce reprodukce majetku zadat projektovou
dokumentaci akce reprodukce majetku. Je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě
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vůči jednomu dlužníku v nominální hodnotě do 20 tis. Kč včetně, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo
náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou; na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré
podklady prokazující tuto skutečnost; pohledávky v nominální hodnotě nad 20 tis. Kč v jednotlivém případě je
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna uzavírat dohody o zápočtu pohledávek. Je oprávněna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující období
kalendářního roku. Je oprávněna uzavírat smlouvy o postoupení pohledávek pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Je oprávněna uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Je oprávněna uzavírat smlouvy o úvěru nebo půjčce jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě
půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb. Je povinna s přihlédnutím k hledisku hospodárnosti využívat rámcových smluv sjednaných zřizovatelem pro hospodářství v působnosti kraje. Je povinna řídit
se při hospodaření s majetkem vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele. Je oprávněna zastupovat zřizovatele ve věcech týkajících se 14|15 BAŤŮV INSTITUT a činit jeho jménem úkony spojené s výkonem práv
a povinností vlastníka ve správních a obdobných řízeních, přičemž zastoupením zřizovatele nesmí dojít ke
zcizení svěřeného majetku, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
Práva ke svěřenému majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel.
Příspěvková organizace může s předchozím písemným souhlasem zřizovatele nabýt do svého vlastnictví majetek děděním.
Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je povinna dědictví odmítnout. Předchozí souhlas poskytuje
zřizovatel zvlášť pro každý případ dědění (tj. dědění od jednoho zůstavitele).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 5):
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, IČ: 44992785, okres Brno – město
b) název: Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
sídlo: Hlinky 132/136, Brno
identifikační číslo: 48512486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): nemovitý a movitý majetek: mění se takto: již svěření nemovitý majetek se rozšiřuje o následující
budova č.p. 1361 občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 2632/73 v k.ú. Bystrc, obec Brno, okres
Brno – město se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Bystrc, obec Brno,
okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemek a movité věci jsou ve vlastnictví statutárního města Brna.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, 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: beze změny
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, IČ: 44992785, okres Brno – město
b) název: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
sídlo: Polní č. 3, Brno
identifikační číslo: 48512478
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): nemovitý a movitý majetek: mění se takto: již svěření nemovitý majetek se rozšiřuje o následující
Objekt Pavilon akutní medicíny – budova č.p. 860., občanská vybavenost, stojící na pozemku cizího vlastníka
parcelní č. 420/14 vše v k.ú. Štýřice, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Stavba, pozemek a movité věci jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, 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: beze změny
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 22. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, IČ: 44992785, okres Brno – město
b) název: Dětské centrum Brno, příspěvková organizace
sídlo: Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno
identifikační číslo: 48512486
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): nemovitý a movitý majetek: mění se takto: z již svěřeného nemovitého majetku se vrací zřizovateli
následující: Objekt Hlinky č. or. 132/136 – pozemek parcelní č. 294 o výměře 431 m², zahrada, k.ú. Pisárky,
obec Brno, okres Brno – město a pozemek parcelní č. 295 o výměře 1698 m², zahrada, zemědělský půdní fond,
k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město a budova bez č.p./č.e., rod. Dům, stojící na pozemku parcelní č.
296 a pozemek parcelní č. 296 o výměře 100 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno,
okres Brno – město a budova č.p. 53, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 297 a pozemek parcelní č. 297 o výměře 427 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město
a budova č.p. 500, jiná stavba, stojící na pozemku parcelní č. 298 a pozemek parcelní č. 298 o výměře 143 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město a pozemek parcelní č. 299 o výměře 5645 m², ostatní plocha, zeleň, k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město a budova č.p. 52, občanská
vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 300 a pozemek parcelní č. 300 o výměře 1670 m², zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané
na LV č. 10001 pro k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město. Objekt Voroněžská č. or. 5 – budova č.p. 2566, občanská vybavenost, stojící na pozemku parcelní č. 2375/264 a pozemek parcelní č. 2375/264 o výměře 3986 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město, se všemi součástmi a příslušenstvími, vše zapsané na LV č. 10001 pro k.ú. Žabovřesky, obec Brno, okres Brno – město u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Brno – město
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, 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: beze změny
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK – MÍSTEK
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
zařazení do bývalého okresu: Frýdek-Místek
b) původní název: Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: HOSPIC Frýdek – Místek, p.o.
sídlo: I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 72046546
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změn
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 6. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Frýdek-Místek
zařazení do bývalého okresu: Frýdek-Místek
b) název: HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
sídlo: I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 72046546
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změn
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změn
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto:
stravovací služby (zejména hostinská činnost)
poskytování pronájmů (zejména realitní činnost)
kopírovací práce
čištění a praní prádla pro ostatní subjekty
sterilizace
reklama
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO HAVLÍČKUV BROD
oznamuje
Změna příspěvkové organizace dnem 1. 11. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
sídlo: Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod
identifikační číslo: 70 91 09 61
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
doplňuje se o bod 5A) s tímto textem: dlouhodobých výpůjček budovy čp. 3240 a tělovýchovného zařízení včetně
školního hřiště pro příspěvkové organizace zřizované Městem Havlíčkův Brod, na základě smlouvy, která bude
předem schválena radou města.
Ostatní body zřizovací listiny této příspěvkové organizace zůstávají beze změny.

MĚSTO IVANČICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 12. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: Město Ivančice
b) název vzniklé příspěvkové organizace: Besední dům Ivančice, příspěvková organizace
sídlo: 664 91 Ivančice, Tesařovo nám. 199/1
identifikační číslo: 725 500 66
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Příspěvková organizace zajišťuje restaurační
a ubytovací služby, k tomuto účelu se jako předmět činnosti příspěvkové organizace vymezuje:
– hostinská činnost – vyvařování stravy pro návštěvníky hotelu; výroba polotovarů a jejich prodej; zajišťování
gastronomických akcí; ubytování
– hospodaření s nebytovými prostory v hotelu včetně jejich pronájmu dle čl. VI, A 5a) (nevtahuje se na pronájem
pokojů za účelem ubytování)
– silniční motorová doprava
– praní prádla pro občany ubytované v hotelu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Ivančice.Ředitel zastupuje organizaci navenek, jedná
jejím jménem a plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, vnitřními předpisy a pokyny zřizovatele; za organizaci podepisuje tak, že k názvu
příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: je provedeno ve smlouvě upravující způsob hospodaření příspěvkové organizace.
Soupisy movitého i nemovitého majetku budou každoročně, nejpozději k 31. lednu každého roku, ze strany příspěvkové organizace aktualizovány a jejich aktuální účetní hodnota dle rozvahy bude předkládána ke stejnému
datu zřizovateli.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlast-
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nictví zřizovatele majetek dle ust. § 27, odst.4 zák.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nabývá-li příspěvková organizace movitý nebo nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele, jehož hodnota přesahuje finanční
limit u dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000,- Kč a u dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000,- Kč,
musí být příspěvkové organizaci udělen předchozí písemný souhlas zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku jiných právnických osob. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a rozsahu stanoveném zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, prováděcími předpisy a touto zřizovací listinou.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny; pečovat o zachování majetku
a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněným
zásahem; vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace
ve svém vlastnictví; pojistit majetek dle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize
zařízení a technické prohlídky majetku; dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny,
životního prostředí, dopravy a silničního hospodářství; trvale sledovat, zda dlužníci plní řádně a včas své závazky
a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících; písemně informovat
zřizovatele o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady škody; při
pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem; výše nájemného nižší je v místě a čase obvyklá musí být opodstatněná a zřizovateli odůvodněna;
informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu, podnájmu a výpůjčce, příp. o jiných nepojmenovaných
smlouvách; řídí se při nakládání s nepotřebným majetkem pokyny a vnitřními předpisy zřizovatele;
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo
poskytnout do výpůjčky bez předchozího souhlasu zřizovatele max. do 48 hodin (krátkodobý pronájem) nebo do 7
kalendářních dnů po sobě jdoucích (dlouhodobý pronájem). Pronájem nebo výpůjčka nesmí ohrozit výkon hlavní
činnosti organizace. Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem
odpovídá statutární orgán organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s výjimkou peněžitého daru účelově neurčeného, pro který zřizovatel tímto uděluje předchozí souhlas pro
více právních úkonů, kdy hodnota darovaného majetku nepřesáhne 20 000,- Kč; děděním s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout; jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele;
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména tyto povinnosti: vést majetek v účetnictví
a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného , a to zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele a zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním; pojistit majetek; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy
v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.; trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících; řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, pokyny a předpisy zřizovatele a rozhodnutími orgánů
zřizovatele; pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele, pro ni trvale nepotřebným, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli; v případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: příspěvková organizace může vykonávat doplňkovou činnost dle ust. § 27, písm.g) zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podmínky
realizace doplňkové činnosti: doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu s ust. § 28, odst. 5 zák.č. 250/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dodržování podmínek stanovených směrnicí pro doplňkovou činnost vydanou
ředitelem příspěvkové organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO JIHLAVA
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Jihlava
b) název nově vzniklé příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Brněnská 20/29 Jihlava
identifikační číslo: 725 492 46
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Statutární město Jihlava zřídilo příspěvkovou
organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace (dále organizace) za účelem zajištění zájmového
vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání (dále vyhláška). Organizace zajišťuje vzdělávací, zájmové, tematické rekreační akce, osvětovou činnost. Při své činnosti se řídí zejména školským zákonem, vyhláškou a dalšími platnými obecně závaznými předpisy.
Organizace uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Účastníky zájmového vzdělávání jsou
děti, žáci, studenti, popřípadě další fyzické osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
Uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Uskutečňuje zájmové vzdělávání zejména těmito
formami:
‒ příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou pobytem mimo
místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
‒ pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
‒ táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost
školského zařízení pro zájmové vzdělávání
‒ osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další
osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
‒ individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
‒ využitím otevřené nabídky spontánních činností
Ve spolupráci se školami a dalšími institucemi se rovněž podílí na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Poskytuje metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Organizuje prodej
výrobků vyrobených v rámci hlavní činnosti organizace za cenu, která nepřesáhne pořizovací náklady.Organizuje
kulturní, společenské, sportovní, případně jiné akce, včetně zajištění dalších služeb bezprostředně souvisejících, za
předpokladu, že jde o naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti. Movitý majetek může vypůjčovat účastníkům
zájmového vzdělávání za účelem zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 školského zákona. Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle ustanovení § 164 a § 165 školského zákona. Ředitel
má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývající ze zákoníku práce. Ředitel stanovuje vnitřní organizační strukturu organizace a organizační řád. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel organizace
vydá vnitřní normy, resp. organizační a provozní směrnice v potřebném členění a struktuře podle rozsahu činnosti,
rozsahu majetku, podle provozních potřeb organizace a v souladu s platnými právními předpisy, zákony a rozhodnutími zřizovatele pro příslušnou oblast. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době
jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho povinností, odpovědnosti a práv.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele: organizace má oprávnění hospodařit s majetkem: ve vlastnictví zřizovatele, který byl uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Tento majetek se organizaci předává k hospodaření
(dále jen svěřený majetek) k plnění hlavního účelu, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnosti vymezené touto
zřizovací listinou.
Ve vlastnictví organizace, který je uveden v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Na základě smlouvy o nájmu nemovitostí.
Soupisy majetku včetně jeho ocenění jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2, jejichž rozsah bude každoročně dle inventarizace k 31. 12. každého kalendářního roku aktualizován příslušným odborem magistrátu města Jihlavy. Organizaci je předán k hospodaření movitý majetek v pořizovací hodnotě 3.726.233 Kč.
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. Se svěřeným majetkem
hospodaří podle platných obecně závazných předpisů pro příspěvkové organizace a podle vnitřních směrnic organizace. Hmotný a nehmotný majetek od 3000 Kč bez písemného souhlasu zřizovatele. Do svého vlastnictví může
organizace nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
‒ majetek bezúplatně předaným zřizovatelem
‒ majetek získaný darem s předchozím souhlasem zřizovatele s výjimkou peněžitých darů účelově neurčených
‒ majetek pořízený z přidělených dotací z veřejně vyhlášených dotačních programů na národní i mezinárodní
úrovni. Organizace je povinna si vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele před podáním žádosti o přidělení dotace.
‒ majetek v hodnotě nižší než 3 000 Kč dlouhodobého charakteru, potřebný pro provoz, bez písemného souhlasu
zřizovatele
‒ zásoby, bez předchozího souhlasu zřizovatele
‒ pohledávky a závazky vzniklé z dodavatelskoodběratelských vztahů v rámci všech činností organizace, bez
předchozího souhlasu zřizovatele
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Majetek ve vlastnictví organizace je organizace povinna evidovat a účtovat odděleně od majetku ve vlastnictví
zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činnosti, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: majetek předaný organizaci k hospodaření při jejím
vzniku i majetek, který nabývá v rámci běžného hospodaření /tvorbou odpisů, investičních dotací apod./ odepisuje
prostřednictvím účetních odpisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Organizace má právo hospodařit se svěřeným majetkem po celou dobu trvání organizace.
Zřizovatel má právo kdykoliv v průběhu činnosti organizace svěřený majetek nebo jeho část odejmout. Organizace
je povinna majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s hlavním účelem, pro který byla zřízena, o majetek
řádně pečovat, zabezpečit jej proti znehodnocení a ztrátě, udržovat jej v dobrém provozuschopném stavu a opravovat jej podle plánu oprav a údržby. Organizace rovněž odpovídá za poškození a nadměrné opotřebení majetku a za
škody způsobené osobami, kterým umožnila k majetku přístup. Na své náklady a bez zbytečného odkladu je povinna odstraňovat závady a poškození, které na majetku způsobila. Organizace je povinna zabezpečit dodržování všech
hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů. Po dobu trvání organizace si bude zajišťovat svým jménem, na
svůj náklad a na svoji odpovědnost veškeré pravidelné a příslušnými platnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky majetku. Závady, zjištěné při revizích, si organizace odstraní na své náklady s výjimkou závad, týkajících se postaty nemovitostí, které odstraní a hradí zřizovatel. V případě porušení této povinnosti organizací nese
organizace v plném rozsahu odpovědnost za škodu, která zřizovateli v důsledku jejího porušení vznikla. Organizace
je povinna pojistit nebo jiným vhodným způsobem zabezpečit movitý majetek /po zvážení rizik a při dodržení racionality vynaložení finančních prostředků/. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že
tyto neprodleně /do tří dnů/ nahlásí zřizovateli. V případě vniku škod na nemovitém majetku je organizace povinna
tyto bez zbytečného odkladu oznámit zřizovateli a dohodnout se na jejich úhradě.
Smlouvy o podnájmu na dobu delší než 1 rok může organizace uzavírat pouze se souhlasem zřizovatele. Příjmy
z podnájmů plynou do rozpočtu organizace. Podnájem pronajaté nemovitosti za účelem instalace reklamy, apod.
může organizace uskutečňovat pouze se souhlasem zřizovatele a příslušných orgánů. Organizace je povinna umožnit zřizovateli na jeho žádost kdykoliv přístup do užívaných objektů za účelem kontroly, zda svěřený majetek užívá
řádným způsobem. Organizace je povinna s majetkem nakládat hospodárně a efektivně využívat dostupné zdroje.
Organizace je povinna o veškerém majetku a závazcích vést úplnou a pravdivou evidenci, účetnictví (včetně
evidence k podrozvaze) a statistiku s příslušnými právními předpisy. Veškerý majetek, pohledávky a závazky podléhají každoroční inventarizaci k 31.12. sledovaného období. O provedení inventarizace podá organizace zprávu
zřizovateli v příloze účetní závěrky za hodnocený rok. Zjištěný stav majetku organizace zaznamenává v inventurních soupisech. Inventurní soupis a zápis o provedení inventarizace ukládá a na vyžádání zřizovatele jej předkládá
ke kontrole. Při vyřazování dlouhodobého majetku postupuje organizace dle zásad stanovených zřizovatelem. Ke
dni zániku předá organizace zřizovateli svěřený majetek v řádném stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení.
Práva k majetku nevymezená touto zřizovací listinou jsou právem zřizovatele.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje organizaci níže
uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace a předmět činnosti, a to proto, aby mohla
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
‒ podnájem nebytových prostor, nemovitostí a věcí movitých
‒ ubytovací služby
‒ poskytování stravovacích služeb
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ maloobchod
‒ výroba a prodej dárkových, upomínkových předmětů
‒ pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí společenského, kulturního, sportovního charakteru
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci doplňkové činnosti /podnikatelské, tj. zdaňované činnosti/ platí ustanovení
občanského zákoníku, obchodního zákoníku a dalších obecně závazných předpisů. Při provozování doplňkové
činnosti, která je živností, je nutné dodržovat ustanovení živnostenského zákona. Ve vztahu k daňovým povinnostem je nutné dodržovat daňové zákony. Výkony, služby a práce, produkované v rámci doplňkové činnosti, se
realizují podle platných cenových předpisů. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace,
stanovených touto zřizovací listinou. Pro provozování doplňkové činnosti se povoluje používat majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je vymezen, včetně podmínek pro jeho užívání, v.čl. V této zřizovací listiny. Doplňková
činnost musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti. Provozování doplňkové činnosti nesmí být
ztrátové. Prostředky získané z doplňkové činnosti je organizace povinna použít ke zkvalitnění činnosti v rámci
hlavního účelu a předmětu činnosti, pro který byla zřízena. Doplňková činnost bude provozována podle vnitřních
směrnic o provozování doplňkové činnosti /účtový rozvrh, klíčování nákladů, evidence majetku, a další/. Směrnice
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jsou součástí vnitřního kontrolního systému. Ostatní, resp. další doplňková činnost smí být provozována jen se
souhlasem zřizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
oznamuje
Sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Klášterec nad Ohří
b) název nově vzniklé příspěvkové organizace: Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
sídlo: Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří
identifikační číslo: 477 923 11
název zanikající příspěvkové organizace: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
sídlo: Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří
identifikační číslo: 661 098 25
název zanikající příspěvkové organizace: Kulturní dům Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
sídlo: Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří
identifikační číslo: 008 317 35
Majetek, práva a závazky zanikajících organizací Městská knihovna Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
a Kulturní dům Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, přecházejí dnem 1. 1. 2012 na přejímající organizaci
Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace.
Nová zřizovací listina:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: správa a provoz historické památky Zámek
Klášterec nad Ohří v majetku města dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění, zajištění
fondu knihovny na základě rovného přístupu k informacím, vzdělání a kultuře pro všechny uživatele bez ohledu na
věk, rasu, náboženské vyznání či sociální postavení na základě knihovnického zákona č. 257/2001 Sb. v platném
znění a zabezpečování rozvoje kulturního využití občanů města.
Předmět činnosti:
Výkon průvodcovské činnosti
Provozování muzea českého a orientálního porcelánu
Zabezpečování mobiliárního fondu v majetku města a v majetku UPM
Zajištění dalšího využití památkového objektu pro výstavní, hudební, literární a jiné hodné akce, odpovídající
spec. charakteru památkového objektu
Pronájem nebytových prostor
Doplňování, zpracovávání a zpřístupňování fondu knihovny
Absenční a prezenční půjčování naučné literatury, periodik i beletrie
Vytváření a upevňování čtenářských návyků u dětí od jejich raného věku, spolupráce se školami, pořádání besed
a exkurzí
Mezi knihovní výpůjční služba
Poskytování internetových služeb
Agitace a propagace v oblasti popularizace vědeckotechnických a ekonomických poznatků
Zajišťování specializovaných kurzů podle zájmu občanů
Získávání a sdružování zájemců o zájmovou činnost, organizování a provádění této zájmové činnosti
Pořádání koncertů, divadelních představení, pořadů pro mládež a dospělé, klubové večery, výstavy a jiné umělecké
akce
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je její ředitel. Ředitel je do funkce jmenován zřizovatelem. Ředitel jedná ve všech věcech samostatně.
Ředitel za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k vytištěnému nebo jinak zobrazenému názvu organizace
připojí svůj podpis s uvedením do funkce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek): dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
se příspěvkové organizaci předává k hospodaření movitý majetek specifikovaný v příloze č. 1 této zřizovací listiny,
kterou tvoří inventární seznamy majetku ve vlastnictví zřizovatele ke dni 31. 12. 2011. Příspěvková organizace je
povinna provádět řádné i mimořádné inventury i následnou inventarizaci. Řádné inventury provádí příspěvková
organizace v souladu s právními normami. Mimořádné inventury vyhlašuje ředitel organizace s ohledem na mimořádné důvody nebo příkaz zřizovatele.
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Movitý majetek je příspěvková organizace oprávněna prodávat a nakupovat, nelze jej však vložit jako vklad nebo
jím ručit. Bez písemného souhlasu zřizovatele lze nakoupit movitý majetek do celkové pořizovací kupní ceny ve
výši 300 000,- Kč ročně. Prodat nebo vyřadit majetek z evidence lze pouze s písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna o svěřený movitý majetek řádně pečovat. Příspěvková organizace je povinna
vést o svém majetku řádnou účetní evidenci, je oprávněna provádět odpisy tohoto majetku a odpisy následně použít k zajištění hlavního účelu organizace. Dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se příspěvkové organizaci předává k hospodaření nemovitý majetek uvedený
v příloze č. 2 této zřizovací listiny. Nemovitý majetek nesmí příspěvková organizace jakýmkoli způsobem zcizit,
zejména jej nesmí prodat, směnit nebo vložit jako vklad do obchodní společnosti, nebo družstva. Nemovitý majetek nesmí dále příspěvková organizace zatížit zástavním právem ani věcným břemenem.
Nevyužité nebytové prostory je příspěvková organizace oprávněna přenechat do nájmu třetí osobě. Nájemní
smlouva musí být uzavřena vždy na dobu určitou, a to na dobu nejdéle jednoho roku. Na delší dobu může být
nájemní smlouva uzavřena pouze s písemným souhlasem zřizovatele. Příjmy z nájmu jsou příjmem příspěvkové
organizace, která je povinna tyto peněžní prostředky využít ve prospěch své hlavní činnosti. Příspěvková organizace je povinna dbát na efektivní a ekonomicky účelné využití svěřeného majetku, o jeho rozvoj a případně o další
investiční výstavbu. Příspěvková organizace je povinna udržovat nemovitý majetek ve stavu, v jakém ji byl předán
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení tohoto majetku, je povinna zajistit veškeré drobné opravy a úklid tohoto
majetku. Rozsah a náklady větších oprav přesahujících rámec běžné údržby musí příspěvková organizace oznámit
zřizovateli vždy okamžitě. V zimě je příspěvková organizace povinna zajistit úklid a odstraňování sněhu a náledí
na přístupových cestách k budovám. Příspěvková organizace odpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce,
požárních, hygienických a dalších předpisů, týkajících se svěřeného majetku.
Příspěvková organizace nebude provádět účetní ani daňové odpisy nemovitého majetku. Svěřený movitý i nemovitý majetek zůstává vlastnictvím zřizovatele a příspěvková organizace s ním může nakládat právem obvyklého
hospodaření s omezením majetkových práv uvedených výše v této zřizovací listině. Příspěvková organizace je
povinna užít majetek především k hlavnímu účelu uvedenému v této zřizovací listině. Příspěvková organizace
nesmí svěřeným majetkem ručit za svoje ani cizí závazky. Příspěvková organizace musí před přijetím peněžitého
účelově vázaného daru a k nabytí majetku formou daru požádat o předchozí písemný souhlas s jeho přijetím svého
zřizovatele, město Klášterec nad Ohří. Organizace je povinna tento majetek pojistit proti poškození a krádeži.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: nesmí narušovat plnění hlavního
účelu organizace a účetně jsou sledovány odděleně.
Zřizovatel povolil tyto okruhy doplňkové činnosti:
Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 8. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice
sídlo: Obránců míru 369 okres Nový Jičín
Dodatek č. 11 zřizovací listiny (dále jen „Dodatek“), tímto dodatkem se mění zřizovací listina takto: v článku
III. – Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti – se odstavec 1.3. doplňuje o bod f):
f) výpomoc při správě, údržbě a opravách majetku ve vlastnictví příspěvkových organizací města Kopřivnice
nebo majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovacích listin příspěvkových organizací města Kopřivnice
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Dále se v článku III. doplňuje
odstavec 2. – doplňkové činnosti navazující na hlavní činnost o bod g): pořádání kulturních produkcí, výstav,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí a organizování sportovních činností
Dále v čl. V. – vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, za ustanovením v odstavci 1. „nebytové prostory a bytové prostory budovy č.p. 369 na p.č. 754“ se
nahrazuje slovo budova na slovo budovy a na konci odstavce č. 1 se vypouští tečka a doplňuje se text „ a oplocení“.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
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2. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 8. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 709 886 33
v čl. I. Označení zřizovatele se mění sídlo ze Záhumenní 1152 na Štefánikova 1163
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Článek
V. – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření se
doplňuje o odstavec 4: Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 3 této zřizovací listiny.
V čl. VI. vymezení majetkových práv se v odstavci 2. vypouští bod 2.5. – zabezpečení zpracování mezd prostřednictvím zřizovatele.
f) vymezení majetkových práv a povinností: V článku VI. – vymezení majetkových práv se odstavec 2., nově
přečíslovaný bod 2.13. doplňuje za slovy „v příloze č.2“ o text: „ a v příloze č. 3“; dále se v odstavci 3. doplňuje
bod 3.6. a 3.7. za slovy „v příloze č.2“ o text „ a v příloze č. 3“; dále se v odstavci 4. doplňuje bod 4.8. za slovy
„v příloze č.2“ o text „ a v příloze č. 3“
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
3. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 8. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 709 886 50
Dodatek č. 9 zřizovací listiny, tímto dodatkem se mění zřizovací listina takto:
f) vymezení majetkových práv a povinností: se v odstavci 2. vypouští bod 2.5. – zabezpečení zpracování mezd
prostřednictvím zřizovatele.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní Město Praha
b) název příspěvkové organizace: Středisko praktického vyučování, Praha 5, Seydlerova 2451
sídlo: Seydlerova 2451, Praha 5
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č.1 až č. 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti
– velkoobchod a maloobchod
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
zlatnictví a klenotnictví
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
2. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Makovice, Praha 9
sídlo: nám. 25. března 100, Praha 9
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
pronájem nebytových prostor
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
3. Změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368
sídlo: nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5
nový název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368
4. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2012
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Bulovka, Praha 8, Budínova 2
sídlo: Budínova 2, Praha 8
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nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2
5. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2012
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800
sídlo: Vídeňská 800, Praha 4
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800
6. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
b) název příspěvkové organizace: Muzeum hlavního města Prahy
sídlo: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
se mění a doplňuje takto:
V Článku V. odst. 2 bodu 2.5 se doplňují slova:
„2337 32 478 ostatní plocha – využití zeleň“.
7. změna příspěvkové organizace (zřizovací listiny) ke dni 28. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace
sídlo: Šestajovická 19, 198 00 Praha 9
identifikační číslo: 708 754 13
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: komplexní interdisciplinární péče o děti,
mládež a mladé dospělé s postižením a o jejich rodiny, a to zejména:
poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v denním stacionáři a v chráněném bydlení;
provozování zařízení odborného poradenství, preventivní a poradenská činnost dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle
zákona č. 359/1999 Sb.,; poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených v registraci nestátního zdravotnického zařízení na základě zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů.
Poskytování závodního stravování zaměstnancům.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace
je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí vlastnoruční
podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý
majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů
rovněž movitý majetek podle inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace,
včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12.
2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv a povinností: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva
vlastníka: majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině; nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného
v této zřizovací listině; při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání a přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví
hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které
jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny; uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného
majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku,
bez omezení výpovědních důvodů; zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného
rozpočtu prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou; zastupovat hlavní
město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které jsou součástí pozemků
svěřených organizaci touto zřizovací listinou. Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
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majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon činěn.
Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti: využívat svěřený
majetek účelně a hospodárně; svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví; svěřený majetek
udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně
závaznými předpisy; chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti
neoprávněným zásahům jiných subjektů; využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům; organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat
zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku; organizace je povinna používat u svého názvu logo
hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace,
vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ hostinská činnost
‒ hospodářská činnost při organizování a provozování služeb pro sociální začlenění osob s postižením a pro
podporu hlavní činnosti organizace – odstraňování bariér, rozvíjení povědomí a účast lidí s postižením na
životě společnosti; prezentace činnosti organizace
‒ psychologické poradenství a diagnostika, pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým poskytování odborných konzultací v oboru psychologie a speciální pedagogiky a Montessori terapie
pro rodiny s dětmi ve smyslu rané péče a výchovně-vzdělávací péče
‒ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, poradenská činnost v oblasti
rozvoje osobnosti, logopedie
‒ pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ pronájem služebního bytu v objektu Alžírská 647, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
8. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Aloise Klara
sídlo: Vídeňská 28, Praha 4
Znění Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace se ruší a nově zní takto:
Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: Rozpis
nemovitého majetku
9. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola ekonomická a Obchodní akademie, Praha 8, Kollárova 5
sídlo: Kollárova 5, Praha 8
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví. Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině se ruší a nově zní takto: vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – rozpis nemovitého majetku
10. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
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b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
sídlo: Hellichova 3, Praha 1
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto: okruhy doplňkové
činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
‒ pronájem služebního bytu v budově Hellichova 3/457, Praha 1 na dobu určitou jednoho roku
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
‒ překladatelská a tlumočnická činnost
11. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10
sídlo: Studentská 10, Praha 6
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace se mění takto: okruhy doplňkové
činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:
‒ pronájem nebytových prostor
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až č. 3 živnostenského zákona v oborech činnosti –
ubytovací služby
‒ hostinská činnost
‒ pronájem služebního bytu v budově Studentská 8/700, Praha 6, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
12. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 2
Zřizovací listina příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto: v příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace – Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
se dosavadní text nahrazuje textem, který zní: Rozpis nemovitého majetku

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská část Praha 4
oznamuje
Sloučení příspěvkových organizací:
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Boleslavova 1a
sídlo: Boleslavova 1a/1675, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 47 61 16 69
s příspěvkovou organizací:
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 4
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19
sídlo: Táborská 19/122, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 47 61 13 75
název sloučené příspěvkové organizace: Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a
sídlo: Boleslavova 1a/1675, Praha 4, 140 00
identifikační číslo: 47 61 16 69
ostatní zůstává beze změny
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská část Praha 11
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2011
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 11
b) název příspěvkové organizace: Sdružené zdravotnické zařízení JIŽNÍ MĚSTO II
sídlo: Šustova 1930, 149 00 Praha 4
identifikační číslo: 44 84 62 58

MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Rakovník
b) původní název příspěvkové organizace: MŠ V Parku Rakovník
nový název příspěvkové organizace: Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249
sídlo: Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění a tento dodatek se stává její nedílnou součástí.

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Teplice
b) původní název příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
sídlo: Teplice, Koperníkova 2592, 415 01
identifikační číslo: 637 881 52

MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 29. 2. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Uherský Brod
b) název příspěvkové organizace: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
sídlo: Uherský Brod, Za Humny 2292, 688 01
identifikační číslo: 712 306 29
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření se mění takto:
výše majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření na hodnotu 11.
091.333,40 Kč.
Mění se příloha č. 4 se seznamem inventáře ze dne 31. 12. 2011
Ostatní body zřizovací listiny beze změny.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje

zrušení příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ústí na Labem
b) název příspěvkové organizace: Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace
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sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 000 831 35
Práva a závazky zanikající příspěvkové organizace přecházejí s účinností od 1. 4. 2012 na Statutární město Ústí
nad Labem.
MĚSTO ZLÍN
oznamuje
1. změnu příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace
sídlo: Frant. Bartoše 107, Zlín
identifikační číslo: 71 007 024
Článek II. Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem II. tohoto znění:
Název: Mateřská škola, Zlín, Náves 64, příspěvková organizace
Sídlo: Náves 64, 760 01 Zlín – Mladcová
Identifikační číslo: 71 007 024
Právní forma: příspěvková organizace (dále jen „příspěvková organizace“)
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 tohoto znění: Příloha č. 1
Název organizace: Mateřská škola, Zlín, Náves 64, příspěvková organizace
Sídlo organizace. Náves 64, 760 01 Zlín-Mladcová
Soupis nemovitého majetku statutárního města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
‒ pozemky
‒ stavby zapsané v katastru nemovitostí
‒ stavby nezapsané v katastru nemovitostí
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn
2. změnu zřizovací listiny u příspěvkové organizace 4. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Náves 64, příspěvková organizace
sídlo: Náves 64, 760 01 Zlín – Mladcová
identifikační číslo: 71 007 024
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: příloha č.
1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 – soupis nemovitého majetku statutárního města
Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn. Tato změna č. 3 Zřizovací listiny nabývá
účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Zlína.
MĚSTO ŽDÁNICE
oznamuje
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Ždánice
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Ždánice, okres Hodonín
sídlo: Městečko 787, 696 32 Ždánice
identifikační číslo: 277 164 22
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Mgr. Hana Plachá, ředitelka s účinností od 01.04.2012; způsob vystupování beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost a ubytovací služby s účinností od 01.04.2012. Zřizovatel povoluje jako doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel činnosti
příspěvkové organizace, hostinskou činnost a ubytovací služby.
Podmínkou realizace doplňkové činnosti:
realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace; oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů; dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem příspěvkové organizace. Podmínkou
platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.
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MĚSTO ŽLUTICE
oznamuje
změna u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Žlutice
b) název příspěvkové organizace: DPS Žlutice
sídlo: Žlutice, Pod Strání 467, 364 52
identifikační číslo: 708 91 079
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem organizace je zajišťování
výkonu pečovatelské služby na celém území města Žlutice, tj. činnost nebo soubor činností podle příslušných
právních předpisů zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek): zřizovatel předává (přenechá do bezúplatného užívání) příspěvkové organizaci dlouhodobý hmotný majetek
dle přílohy č. 1 této zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek“) na základě smlouvy o výpůjčce dle § 659 – 662
Občanský zákoník. Ostatní majetek pořízený zřizovatelem předá zřizovatel příspěvkové organizaci v rámci samostatné smlouvy o výpůjčce. Práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace při předání majetku do výpůjčky se řídí v rozsahu neupraveném zřizovací listinou, popřípadě samostatnou smlouvou, přiměřeně ustanoveními
o smlouvě o výpůjčce podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
‒ nebytový prostor umístěný v I.patře budovy č.p. 467 na st. Pozemku č. 772 v k.ú. Žlutice, ul. Pod Strání ve
Žluticích, o výměře 135 m2.
f) vymezení majetkových práv a povinností: jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného
její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena.
„Svěřený majetek“ není příspěvková organizace oprávněna dále zcizit, směnit, zatěžovat věcnými břemeny, přenechat do zástavy či vkládat do jiných právnických osob. Pronajmout nebo přenechat do užívání 3. osobám je
příspěvková organizace oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna pečovat o „svěřený majetek“ či ostatní majetek s péčí řádného hospodáře a užívat jej výlučně jen k realizaci hlavního účelu a doplňkové činnosti, pro které byla zřízena, dle této zřizovací listiny,
a dále udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde vzniku škod na „svěřeném majetku“ či ostatním majetku. Příspěvková
organizace je dále povinna „svěřený majetek“ či ostatní majetek vrátit zřizovateli nejpozději při ukončení činnosti
a vypořádat své závazky vůči němu.
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele; nemovitý majetek může příspěvková organizace
pro zřizovatele nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
‒ bezúplatným převodem od svého zřizovatele
‒ darem po předchozím písemném souhlase zřizovatele
‒ děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout
‒ jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou.

MĚSTYS STÁDLEC
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: městys Stádlec, okres Tábor
b) název slučované příspěvkové organizace: Základní škola Stádlec, Stádlec 128, příspěvková organizace
sídlo: Stádlec 128, okres Tábor
identifikační číslo: 709 828 05
název slučované příspěvkové organizace: Mateřská škola Stádlec, Stádlec 67, příspěvková organizace
sídlo: Stádlec 67, okres Tábor
identifikační číslo: 709 827 91
a) úplný název nově zřízené příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Stádlec
sídlo: Stádlec 128, 391 62 Stádlec
identifikační číslo: 725 455 26
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost
základní školy a mateřské školy, zařízení školního stravování a školní družiny
‒ Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak
ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání;
‒ Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování,
základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání.
‒ Školní jídelna – vývařovna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
‒ Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem organizace je
ředitel jmenovaný starostou městyse Stádlec. Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek): svěřený majetek v členění na nemovitý majetek, movitý majetek, zásoba, finanční majetek, práva a závazky, je
uveden v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Nemovitý majetek je předán organizaci do její péče a užívání smlouvou o výpůjčce, přičemž zůstává ve vlastnictví
zřizovatele a ten o něm i účtuje. Příspěvková organizace vede tento majetek na svém podrozvahovém účtu.
Movitý majetek /hmotný i nehmotný/, který byl předán k hospodaření v okamžiku nabytí účinnosti této zřizovací
listiny se dává do vlastnictví příspěvkové organizaci v souladu s §27 odst. 5 zákona 250/2000 Sb. Ta o něm účtuje
na svých účtech.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky v souladu s §28 zákona 250/2000 Sb.
f) vymezení majetkových práv a povinností: Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. Organizace je povinna svěřený majetek:
‒ efektivně a ekonomicky účelně spravovat
‒ pečovat o jeho ochranu a zvelebování
‒ provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy
‒ hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
Veškerý majetek (včetně majetku získaného vlastní činností, darem) nabývá pro svého zřizovatele. Před nabytím
majetku je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
Podrobnější vymezení práv a povinností je uvedeno v příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace,
která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává
organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel povoluje příspěvkové
organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe
využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců:
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
‒ stravování cizích strávníků
Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem příspěvkové organizace;
podmínkou platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace vznikla dnem 1. 9. 2012 a je zřízena na dobu neurčitou

OBEC BŘEZÍ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Březí
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace
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sídlo: Březí, U školky 258, 691 81
identifikační číslo: 710 04 572
s příspěvkovou organizací: Základní škola, Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace
sídlo: Březí, Školní 194, 691 81
identifikační číslo: 710 07 580
na tuto příspěvkovou organizaci přecházejí veškerá práva a závazky, příspěvkové organizace Mateřská škola
Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace;
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Březí, okres Břeclav, příspěvková
organizace
sídlo: Školní č.p. 194, 691 81 Březí
identifikační číslo: 710 07 580
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavní účel, pro který se příspěvková
organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon
činnosti základní školy, mateřské školy, zařízení školního stravování, závodního stravování, školní jídelny –
výdejna stravy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům – její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ,zejména pak ustanoveními Části třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem – její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace jako zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které obec zřizuje –
školní jídelna – v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která
vydává výdejna; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina) – poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává starosta Obce Březí. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně, v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. Ředitel je oprávněn k podepisování těchto písemností – písemné dokumenty vyplývající z pracovně
právních vztahů v příspěvkové organizaci; písemné dokumenty vyplývající ze smluvních vztahů mezi příspěvkovou organizací a třetí osobou, přičemž respektuje rozsah a pořadí udělení souhlasu zřizovatele, písemnosti
vzešlé z přenesené působnosti v postavení oprávněné úřední osoby, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů; písemnosti, které je oprávněn podepisovat statutární zástupce jako
představitel organizace; písemnosti, jejichž rozsah a obsah stanovují platné právní předpisy, předpisy zřizovatele, které upravují vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a vnitřní předpisy příspěvkové organizace.
Ředitel, jako statutární orgán příspěvkové organizace, je povinen stanovit organizaci organizační řád a podmínky provozu organizace (dle § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), přičemž: odpovídá za finanční hospodaření příspěvkové organizace; odpovídá za nakládání
s majetkem svěřeným příspěvkové organizaci; odpovídá za hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví
organizace; odpovídá za dodržování právních předpisů upravujících finanční hospodaření, účetnictví, zákon
o finanční kontrole, atd.; vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech příspěvkové
organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření žádný nemovitý majetek. Zřizovatel předal příspěvkové
organizaci do výpůjčky nemovitý majetek, který má zapsaný do katastru nemovitostí a který je uveden v přílo-
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ze č. 1 zřizovací listiny, a to na základě smlouvy o výpůjčce. Ostatní majetek (tzv. veškerý majetek s výjimkou
majetku uvedeného v bodu 1.) předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. Ostatní majetek vede
příspěvková organizace v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se: snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;
zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou Obcí Březí nebo pro Obec Březí, a to k okamžiku jeho převzetí; zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění
uvedeného v Čl. VII. Zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek spravovala pro hlavní účel, k němuž
byla zřízena: příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bez předchozího (příp. s předchozím nebo s předchozím ve vymezených případech) písemného souhlasu
zřizovatele.
Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném
předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti: majetek držet a hospodárně užívat pro
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle zřizovací listiny; pečovat o zachování
majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy; vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková
organizace ve svém vlastnictví; vést majetek získaný z finančních zdrojů Evropské unie v předepsané evidenci a odděleně analyticky, příp. jiným znakem, od majetku pořízeného z vlastních, jiných nebo cizích zdrojů;
pojistit majetek podle pokynů zřizovatele; zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické
prohlídky majetku; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního
prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního
hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací, chodníků) apod.; trvale sledovat, zda dlužníci včas
a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících; informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události,
z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.; při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši,
která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena
v daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší
než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny nájemného; informovat zřizovatele o uzavřených
smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli
ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele
informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli
ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy; využívat všech práv
vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se tohoto majetku,
včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání
bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním); řídit se při nakládání s trvale
nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem
a příspěvkovou organizací; řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy
zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout
nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek a umožnit užívání vypůjčeného nemovitého majetku nebo nebytových prostor ke sportovním či kulturním činnostem na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní
smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto smlouvy uzavírány za účelem provozování
podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může
být v těchto případech příspěvkovou organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo smlouvy
o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Vlastním jménem
a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý majetek, umožnit užívání nemovitého majetku nebo nebytových prostor na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka movitého majetku, užívání nemovitého majetku nebo nebytových prostor nesmí
ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku
zřizovatele předaného jí k hospodaření, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. Za ochranu svěřeného
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majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové
organizace.
Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele; děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele – bez tohoto souhlasu je příspěvková
organizace povinna dědictví odmítnout; jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele;
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného a to: zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem
od zřizovatele, zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním a zvlášť majetek nabytý dalším způsobem; pojistit
majetek; dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.;
trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících; informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách
o výpůjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud
si to vyžádá a to zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy
jí byla doručena výzva zřizovatele k předání smlouvy. Řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto
zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele; pokud se stane majetek, který příspěvková organizace
nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho
přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace
po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky
a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota
přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna zadat a následně realizovat veřejnou
zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé
potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí
velkého rozsahu. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat o přidělení
finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského
prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce po předchozím schválení
žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných může příspěvková
organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. V případě investiční
činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v pořizovací ceně nad 80.000 Kč bez DPH
v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru
zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje níže uvedené
okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ mimoškolní výchova a vzdělávání
‒ pořádání dětských a rekreačně vzdělávacích akcí
‒ pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
‒ organizování sportovní činnosti a sportovních soutěží
‒ zprostředkování obchodu a služeb
‒ agenturní činnost v oblasti kultury a umění
‒ vydavatelské a nakladatelské činnosti
‒ kopírovací práce
‒ pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
‒ specializovaný maloobchod
‒ hostinská činnost
‒ poskytování telekomunikačních služeb
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
Podmínkou realizace doplňkové činnosti je, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace. Oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se
zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou zřizovatelem.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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OBEC OBRATAŇ
oznamuje
změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 31. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Obrataň
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Obrataň
sídlo: Obrataň 148, 394 12 Obrataň
identifikační číslo: 710 012 71
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní družiny a zařízení školního stravování – školní jídelny a školní
jídelny – výdejny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání dětí a žáků. Předmětem činnosti mateřské školy je
předškolní vzdělávání podle ustanovení § 33 a násl. Školského zákona. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
Předmětem činnosti základní školy je základní vzdělávání podle ustanovení § 44 a násl. Školského zákona. Základní vzdělávání žáků se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.
Předmětem činnosti školní družiny je zájmové vzdělávání podle ustanovení § 111 a 118 školského zákona. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
v platném znění.
Předmětem činnosti zařízení školního stravování – školní jídelny a školní jídelny – výdejny je školní stravování
podle ustanovení § 119 školského zákona. Zařízení školního stravování vedle stravování dětí a žáků zajišťuje
také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Školní stravování se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č.
107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Stravování zaměstnanců příspěvkové organizace se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění.
Příspěvková organizace zajišťuje jako předmět své hlavní činnosti kromě činností uvedených výše také: mimoškolní činnosti; školní knihovnu
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace je ředitel, kterého jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení podle
ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace a je oprávněn zastupovat příspěvkovou organizaci ve všech záležitostech, které se týkají příspěvkové organizace. Písemný právní úkon
činí ředitel tak, že ke svému vlastnoručnímu podpisu připojí razítko příspěvkové organizace. V době nepřítomnosti
ředitele jedná jménem příspěvkové organizace ředitelem písemně jmenovaný zástupce, a to v plném rozsahu jeho
pravomocí.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: majetek,
který je ve vlastnictví zřizovatele a který zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dle ustanovení
§ 27 osdt. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (svěřený majetek), je
vymezen v příloze č. 1 a v příloze č. 2 zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek spravovala pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena: příspěvková organizace je oprávněna svěřený majetek využívat pouze pro zabezpečení své hlavní činnosti
a povolené doplňkové činnosti. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat,
zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob či jakkoli jinak
zcizit a zatížit.
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
‒ majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle
této zřizovací listiny
‒ pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat, provádět jeho opravy a chránit před zničením,
poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy
‒ vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve
svém vlastnictví
‒ zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku
‒ dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např.zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťování údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.
‒ trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících
‒ informovat zřizovatele o vzniku nebo povinnosti z pojistné události, z bezdůvodného obohacení či náhrady
škody apod.
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‒ veškeré smlouvy týkající se svěřeného majetku uzavírat v písemné formě
‒ při pronájmu svěřeného majetku sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být
opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační
doložku změny nájemného.
‒ informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho
vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je
příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat
‒ využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech týkajících
se tohoto majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv
s zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např. v řízení stavebním)
‒ řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele
‒ provádět pravidelnou inventarizaci majetku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (dále jen
zákon o účetnictví)
‒ hradí veškeré náklady spojené s běžnou údržbou a opravami svěřeného majetku
Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva: je oprávněna vlastním jménem a na vlastní účet
svěřený majetek pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky na dobu delší než jeden rok pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pronájem nebo výpůjčka svěřeného majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti
organizace; drobný dlouhodobý hmotný majetek, jedná-li se o majetek neupotřebitelný a přebytečný, je příspěvková organizace oprávněna vyřadit, zlikvidovat a prodat za ceny v místě a čase obvyklé bez souhlasu zřizovatele;
příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu svěřeného majetku jako vlastní výnosy;
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Předchozí písemný souhlas je třeba k nabytí majetku převyšující 10.000,- Kč. Majetek nabytý příspěvkovou organizací pro svého zřizovatele se stává rovněž
svěřeným majetkem. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to: bezúplatným převodem od svého zřizovatele; darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru
účelově neurčeného do vlastnictví příspěvkové organizace, pokud výše tohoto daru v jednotlivém případě nepřesáhne částku 10.000,- Kč; děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout; nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
‒ zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele; zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním;
zvlášť majetek nabytý dalším způsobem
‒ pojistit majetek
‒ dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.
‒ trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi
práv z těchto závazků vyplývajících
‒ informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce, a to zasláním jednoho
vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření jiných smluv je
příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to zasláním jednoho
vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva zřizovatele
k předání smlouvy.
‒ řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele
‒ pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických osob, s peněžními prostředky
poskytnutými z Národního fondu, ze zahraničí a peněžními prostředky získané jako dotace ze státního rozpočtu
kraje, ze státních fondů a fondů EU. Příspěvková organizace se při finančním hospodaření řídí ustanovením § 28
a násl. Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Příspěvková organizace vede účetnictví s souladu se zákonem o účetnictví. Zřizovatel si vyhrazuje právo ověření účetní závěrky,
případně právo určit příspěvkové organizaci povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Příspěvková organizace
hradí spotřebu všech energií a zajištění služeb související s její činností, přičemž příslušné smlouvy s dodavateli
energií a služeb uzavírá svým jménem. Příspěvková organizace je odpovědná za řádné plnění svých daňových
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povinností plynoucích z její činnosti. Příspěvková organizace je povinna – vést řádně účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví; zajistit výkaznictví dle zákona o účetnictví a pokynů zřizovatele; zpracovat rozpočet a hospodařit
podle něj; zajistit daňové výkaznictví a zpracování daňových přiznání; zajistit finanční vypořádání poskytnutých
účelových prostředků ze státního rozpočtu a prostředků jim na roveň postavených; umožnit kontrolu pověřeným
pracovníkům zřizovatele dle plánu kontrolní činnosti schváleného zastupitelstvem obce; zřizovat peněžní fondy
dle ustanovení § 29-33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění;
každoročně předložit k 31.1. následujícího roku inventurní soupis celého majetku;
Příspěvková organizace je oprávněna: pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě
jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; zajistit zpracování účetnictví a daňového přiznání jinou osobou po písemném souhlasu zřizovatele; zhodnocovat volné peněžní prostředky pouze konzervativními bankovními produkty u bankovních ústavů, jejichž klientem je zřizovatel;
Příspěvková organizace není oprávněna: uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru; zajišťovat závazky; přijímat na
sebe závazek ručitele; nakupovat akcie či jiné cenné papíry, ani je přijímat jako protihodnotu za své pohledávky
vůči jiným subjektům; vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem; poskytovat dary jiným
subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého
fondu kulturních a sociálních potřeb; poskytovat při účasti státní dotace zálohy na prováděné práce a dodávky
zboží větší jak 10% ceny díla; zřizovat nebo zakládat právnické osoby; mít majetkovou účast v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání;
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje příspěvkové
organizaci tyto okruh doplňkové činnosti:
‒ hostinská činnost
‒ pronájem školských a ostatních potřeb pro sportovní účely a účely vzdělávání, výuky a výchovy
‒ pronajímání prostor ZŠ a ŠJ
‒ organizace kurzů – sportovní, jazykové, výpočetní techniky, atd.
‒ pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
‒ zajištění péče o děti v době prázdnin
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou usnesením
zastupitelstva obce Obrataň č.47 ze dne 27. 9. 2002 k 1. 1. 2003.

OBEC STAŠOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Obec Stašov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace
sídlo: 267 51 Stašov, okres Beroun
identifikační číslo:72558652
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové
organizace je zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole a zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců organizace
ve školní jídelně. Tato činnost je upravena v níže uvedených zákonech a prováděcích předpisech: Zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole a zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců organizace ve školní jídelně. Tato činnost je
upravena v níže uvedených zákonech a prováděcích předpisech: Zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole dle
§ 33 až 35, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Stravování zaměstnanců organizace ve školní jídelně mateřské školy dle ustanovení § 2 a 3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky, ve znění
pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: je uvedeno
ve zřizovací listině příspěvkové organizace, vydané 16. 1. 2012 na základě usnesení Zastupitelstva obce Stašov
č. 1/2012. Zřizovatel předává k jejímu vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek uvedený v příloze č. 1,
nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel příspěvkové organizaci přenechá do bezplatného
užívání na dobu neurčitou na základě smlouvy o výpůjčce je vymezen v příloze č. 2 této zřizovací listiny (dále vše
jen „svěřený majetek“).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek spravovala pro hlavní účel, k němuž byla
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zřízena: je uvedeno ve zřizovací listině příspěvkové organizace, vydané 16. 1. 2012 na základě usnesení Zastupitelstva obce Stašov č. 1/2012.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou.
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