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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
změnu ‒ příspěvkové organizace ke dni 13. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo životního prostředí
b) název organizace: I. Sídlo příspěvkové organizace „CENIA, česká informační agentura životního prostředí“
změna sídla příspěvkové organizace: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 19. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: změna názvu
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 574660 na:
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 574660
sídlo organizace: Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) Vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č.2 zřizovací listiny: beze změny

PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 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. 1 – seznam budov, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se doplňují následující položky: Bytová jednotka č. 1085/22 v domě č. p. 1085, postaveném na pozemku st. p. č. 7327,
obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim, spoluvlastnický podíl o velikosti 988/16730 ke
společným částem domu č. p. 1085, postaveném na pozemku st. p. č. 7327, obec Chrudim, část obce Chrudim
II, katastrální území Chrudim, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/105 k nebytové jednotce č. 1085/1 v bytovém
domě č. p. 1085, postaveném na pozemku st. p. č. 7327, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území
Chrudim, spoluvlastnický podíl o velikosti 253/175665 ke společným částem domu č. p. 1085, postaveném na
pozemku st. p. č. 7327, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim.
Do přílohy č. 2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření,
se doplňují následující položky: spoluvlastnický podíl o velikosti 253/175665 k pozemku označeném jako st.
p. č. 7327, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim, spoluvlastnický podíl o velikosti
988/16730 k pozemku st. p. č. 7327, obec Chrudim, část obce Chrudim II, katastrální území Chrudim.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
2. zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Základní umělecká škola, Pardubice, Lonkova 510
sídlo: Lonkova 510, Pardubice
identifikační číslo: 60158514
3. zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925
sídlo: Havlíčkova 925, Pardubice
identifikační číslo: 601584 84
4. zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100
sídlo: Jeronýmova 100, Vysoké Mýto
identifikační číslo: 47502819
5. zrušení příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Speciální základní škola Žamberk
identifikační číslo: 70844798
s účinností od 1. 7. 2012 dojde ke sloučení s Odborným učilištěm a praktickou školou, Žamberk, Tyršova 214.
6. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk, Tyršova 214
identifikační číslo: 49314840
nový název příspěvkové organizace: Speciální střední škola a základní škola Žamberk
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: se doplňují body 5., 6. a 7., která zní:
5. Základní škola praktická
6. Základní škola speciální
7. Školní družina
Základní škola praktická a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního
uvedenými v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a podle příslušných prováděcích právních předpisů.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nadále v platnosti.
7. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví
identifikační číslo: 00191191
nový název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební Pardubice
8. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Odborné učiliště a Praktická škola, Chroustovice, Zámek 1
identifikační číslo: 60103370
nový název příspěvkové organizace: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1.
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ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, U Nových lázní 8, PSČ 415 01
identifikační číslo: 63787814
(zanikající organizace)
se sloučila s příspěvkovou organizací
název příspěvkové organizace: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
sídlo: Dubí, Na Výšině 494, PSČ 417 01
identifikační číslo: 63787849
(přejímající)
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
‒ Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Definici poslání, cílů
a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel.
‒ Provádění dalších činností v sociálních službách:
‒ výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro
naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Ředitel jmenovaný a odvolávaný
Radou Ústeckého kraje, vystupuje jménem organizace samostatně v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, právními předpisy kraje a vnitřním organizačními předpisy, je zodpovědný Radě Ústeckého kraje.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Sloučením organizací dojde k přechodu majetku, práv a závazků zanikající příspěvkové organizace Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace, na přejímající příspěvkovou organizaci Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstávají nezměněna
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Zřizovatel povoluje organizaci
tyto okruhy doplňkové činnosti:
‒ Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1‒3 zák. 455/91 sb., ve
znění pozdějších předpisů
‒ Hostinská činnost
‒ Praní, žehlení oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
2. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2013
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Domov důchodců Dubí, příspěvková organizace
změna názvu příspěvkové organizace na: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace
3. změna názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 8. 2012
b) název příspěvkové organizace: Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
4. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název příspěvkové organizace: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace s příspěvkovou organizací: Střední pedagogická škola Johana Heinricha Pestalozziho,
Litoměřice, Komenského 3, příspěvková organizace
název nově zřízené příspěvkové organizace: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,
příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Komenského 3/754, 412 62
identifikační číslo: 46 773 495
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ hostinská činnost
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Ubytovací služby, Realitní
činnost, správa a údržba nemovitostí, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
5. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková
organizace
sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, 434 01
identifikační číslo: 00 524 905
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ hostinská činnost
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Zprostředkování obchodu
a služeb, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Velkoobchod a maloobchod, Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Reklamní
činnost, marketing, mediální zastoupení, Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti, Testování, měření, analýzy a kontroly)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11
identifikační číslo: 41 324 641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
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7. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková
organizace
Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Pražská 702, 430 01
identifikační číslo: 18 383 696
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňují se činnosti:
– Zařízení školního stravování – Školní jídelna a Školní jídelna – výdejna – hlavní účel a předmět činnosti
je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
– Školské výchovné a ubytovací zařízení – Domov mládeže, Internát – hlavní účel a předmět činnosti je
vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
– Zámečnictví, nástrojařství
– Obráběčství
– Kovářství a podkovářství
– Opravy silničních vozidel
– Hostinská činnost
– Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
– Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny
– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Velkoobchod a maloobchod, Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, Poskytování software, poradenství v oblasti
informačních technologii, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Poradenská
a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
8. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
Gymnázium, Podbořany, Komenského 843, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 28
identifikační číslo: 18 380 824
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
9. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
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Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
nový název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Resslova 5, 400 01
identifikační číslo: 00 082 201
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající příspěvkovou organizaci.
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:
‒ Hostinská činnost
‒ Zámečnictví, nástrojařství
‒ Provozování autoškoly
‒ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Realitní činnost, správa
a údržba nemovitostí, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Pronájem a půjčování věcí movitých, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení)
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou

10. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
b) název slučovaných příspěvkových organizací:
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace
Střední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
původní sídlo: Trmice, Václavské náměstí 10, 400 04
nové sídlo: Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem
identifikační číslo: 00 082 627
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. Armády 10, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Děčín I, Čs. Armády 10, 405 02
identifikační číslo: 47 274 689
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
12. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 2012
Školní statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název příspěvkové organizace: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerce, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost:
Školské účelové zařízení – školní hospodářství ‒ hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 120 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
‒ Hostinská činnost
‒ Provozování autoškoly
‒ Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího
prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
‒ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Poskytování služeb pro
zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,Velkoobchod a maloobchod,Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1.9.2012 na dobu neurčitou
13. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 9. 201
Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace
Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ: 440 58
identifikační číslo: 14 451 042
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
14. sloučení příspěvkových organizací dnem 1.9.2012
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Stavbařů 5, PSČ: 400 11
identifikační číslo: 44 555 512
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
15. sloučení příspěvkových organizací dnem 1.9.2012
Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) nový název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova
6, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ: 412 01
identifikační číslo: 62 770 233
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost - Zájmové vzdělávání – Školní klub – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 111
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímací příspěvkovou organizaci
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 9. 2012 na dobu neurčitou
16. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvková organizace
c) nový název: Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, PSČ: 408 01
identifikační číslo: 47 274 409
d) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňuje se činnost:
– Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
17. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) původní název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
sídlo: Most, Jana Palacha 1534, PSČ: 434 01
identifikační číslo: 63 125 382

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 15. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
původní název: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina
nový název: Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
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sídlo: Purkyňovo náměstí 2, Třebíč
identifikační číslo: 708 372 28
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název přejímající příspěvkové organizace: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
sídlo: Burešov 4884, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 510 42
název zanikající příspěvkové organizace: Domov s chráněným bydlením Zlín, příspěvková organizace
sídlo: Broučkova 292, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 708 508 87
2. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) původní název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Valašské Meziříčí
nový název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
sídlo: Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00851914

MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
1. změna příspěvkové organizace ke dni 17. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
sídlo: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 714 59 251
V čl II. odst. 1 se za stávající text doplňuje věta v tomto znění: „Služby sociální prevence vedou ke zmírnění či
odstranění rizik spojených se způsobem života osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.“
V čl. II. odst. 2 se na konci stávajícího textu mění tečka na čárku a doplňuje další text včetně odrážky:
‒ poskytování sociálních služeb prevence dospělým osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním
vyloučením, zejména osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody a osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
2. změna příspěvkové organizace ke dni 6. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Kulturní a informační centrum, příspěvková organizace
sídlo: Masarykovo náměstí 230, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 725 54 444
V čl. 3 odst.1 písm.f) se vyjímají slova „vítání občánků“ bez náhrady.
V čl. 3 odst.1 se v písm. o) mění tečka na konci řádku na čárku a doplňují dvě nová písm. p) ve znění: „silniční
motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně a nad
3,5 t, vnitrostátní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková a vnitrostátní zvláštní linková,“ a q) ve znění:
„provozování cestovní kanceláře a provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního
ruchu.“.
3. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Benešov, Poštovní 1668
sídlo: Poštovní 1668, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 616 64 634
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V článku 3 zřizovací listiny se v odst.2 vypouští slova „místnosti Ekocentra Benešov, Piaristická 888“ bez náhrady.
V článku 3 zřizovací listiny se v odst.2 za číslicí „44“ mění tečka na čárku a za ni se doplňuje číslice „30“.
V článku 3 zřizovací listiny se v odst.2 na konci textu doplňují dva nové řádky s textem “ Hráského 1913, Benešov,“ a „Husova 470, Benešov.“.

MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změna příspěvkové organizace ke dni 19. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Muzeum města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Brno-Brno-střed, Špilberk 1, 662 24
nové sídlo: Špilberk 210/1, Brno 662 24
identifikační číslo: 00101427
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: Rozšíření svěřeného majetku o tyto nemovitosti v k. ú. Vyškov, obec Vyškov:
− budova bez č. p./ č. e. (objekt občanské vybavenosti) na pozemku p. č. 3364/3;
− pozemek p. č. 3364/3 – zastavěná plocha a nádvoří;
− pozemek p. č. 3364/2 – ostatní plocha, manipulační plocha;
− budova bez č. p./ č. e. (objekt občanské vybavenosti) na pozemku p.č. 3364/4;
− pozemek p. č. 3364/4 – zastavěná plocha a nádvoří.
Movitý majetek dle inventárních seznamů, které jsou každoročně aktualizovány a které jsou přílohou a nedílnou součástí této zřizovací listiny.
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: Rozšíření o oprávnění organizace
na základě smluvního vztahu umožnit zřizovateli užívání nebytových prostor se zázemím budovy bez č. p./
/č. e. na pozemku p. č. 3364/3, k. ú. Vyškov, obec Vyškov, a to po dobu neurčitou a za úhradu provozních nákladů. Tyto příjmy jsou příjmem Muzea. Úprava oprávnění, že organizace je oprávněna jménem zřizovatele
pronajmout byt v objektu Špilberk 1 v Brně výlučně na dobu výkonu práce správce nájemcem. Příjmy z tohoto
pronájmu jsou příjmem Muzea. Při pronájmu svěřeného majetku je organizace povinna sjednat nájemné ve
výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
2. změna příspěvkové organizace ke dni 19. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno
b) název příspěvkové organizace: Divadlo Radost, příspěvková organizace
sídlo: Brno Bratislavská 32, 602 00
nové sídlo: Špilberk 210/1, Brno 662 24
identifikační číslo: 004 891 23
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: bylo zrušeno ustanovení: Jménem
příspěvkové organizace podepisuje ředitel, a to tak, že se čitelně uvede jeho jméno, příjmení a funkce, ke kterým ředitel připojí vlastnoruční podpis a razítko organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Rozšíření svěřeného majetku o pozemek parc. č. 755/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice, obec Brno. Hodnota nemovitého a movitého majetku, který je organizaci předán k hospodaření, je uvedena v inventárních seznamech majetku, které jsou přílohou a nedílnou součástí této zřizovací
listiny.
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: Rozšíření o oprávnění organizace
pronajímat i svěřené pozemky, a to na základě krátkodobých dohod na dobu do 29 dnů včetně, smluv o nájmu
na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců. Stanovená výše nájemného nesmí být nižší
než výše obvyklého nájemného; vlastním jménem uzavírat smlouvy na užívání movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti
kultury a smlouvy na užívání movitých věcí, které tvoří:
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• vnitřní vybavení pronajímaných nebytových prostor;
• vnitřní vybavení bytu správce a ubytovacích jednotek.
Úprava oprávnění organizace pronajímat ubytovací jednotky krátkodobě na dobu do 29 dnů cizím osobám
minimálně za obvyklé nájemné.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Rozšířena živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí
movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
3. změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Brno, okres Brno – město
b) změna názvu: „Dětské centrum Brno, příspěvková organizace“
na „Chovánek – dětské centrum rodinného typu, 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: již svěřený nemovitý majetek se rozšiřuje o následující:
pozemek parcelní
č. 339/55 o výměře 40 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město a pozemek
parcelní č. 2632/4 o výměře 3692 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 2632/73 o výměře 2238 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres
Brno – město a pozemek parcelní
č. 2632/74 o výměře 93 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město a pozemek
parcelní
č. 2632/76 o výměře 83 m2, ostatní plocha – zeleň, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město a pozemek
parcelní
č. 339/53 o výměře 359 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Bystrc, obec Brno, okres Brno – město
a pozemek parcelní č. 339/54 o výměře 35 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Bystrc, obec Brno,
okres Brno – město a pozemek parcelní č. 7380/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 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

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dne 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Český Těšín
b) název zanikající příspěvkové organizace: Sociální služby Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: 737 01 Český Těšín, ul.Štefánikova 877/3
identifikační číslo: 75085984
název přejímající příspěvkové organizace: Domov pro seniory Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: 737 01 Český Těšín, ul.Sokolovská 1997
identifikační číslo: 70985383
název sloučené příspěvkové organizace: Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
sídlo: 737 01 Český Těšín, ul.Sokolovská 1997
identifikační číslo: 70985383
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MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Konečná 1884
identifikační číslo: 70 91 09 95
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: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je položkově
specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota nemovitého
majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek
s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko základní škola) ve složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem
k datu svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke
svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci
tohoto majetku.
Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů na dobu trvání organizace.
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:
Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly – li vydány.
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle § 27, odst. 5,
písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit,
darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických
nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí
být ručeno bez souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout. Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1 x ročně informovat zřizovatele
o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku.
Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace
je pak povinna sjednat nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková
organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své
hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém
a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky
a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro
hlavní a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena.
Příspěvková organizace je povinna na majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková
organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově
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schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním
výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých
stavebních oprav a údržby).
Příspěvková organizace je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle
zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost
směrnice a její změny jsou podmíněny schválením zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku
a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod.
Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
Svěřený majetek pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat
o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek
příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala
darem, může příspěvková organizace pojistit.
Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města. Pokud se
stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele
pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných
právních předpisů a pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle
odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické
osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
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 ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
identifikační číslo: 70 91 10 11
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: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je položkově
specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota nemovitého
majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek
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s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko základní škola) ve složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem
k datu svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko
Školní jídelna Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 3292) ve složení a hodnotě určené příslušnými inventurními
soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou
účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna
oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke svěřenému nemovitému a movitému
majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci tohoto majetku. Majetek se svěřuje
příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů na dobu trvání organizace.
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: Při správě svěřeného majetku
postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly – li vydány. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5,
písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle
§ 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo
fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být
ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout.
Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x
ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je
oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje
k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat
nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková
organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle
plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní
a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena. Příspěvková organizace je povinna na majetku včas
odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu
a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební
údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje
města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace
je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její změny jsou
podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele
o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření
k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou
nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek
pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace,
který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková
organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační
komise města. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je
povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět
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pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast
v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
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 ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, V Sadech 560
identifikační číslo: 70 91 10 29
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: Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných
právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly – li vydány. Příspěvková organizace nabývá
majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle § 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do
svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace,
případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený
nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti
na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout. Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu
schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1 x ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených
pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout
nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na
dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek
řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu
a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní a doplňkové činnosti, pro které byla organizace
zřízena. Příspěvková organizace je povinna na majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na
nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem
účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební údržby a stavebních oprav si může příspěvková
organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např.
s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním
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jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu
zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její změny jsou podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková
organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku a v případech
ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace
odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je
povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování
nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo
který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města. Pokud se stane majetek, který
příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci
nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace je
povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Příspěvková organizace
nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené
za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně
v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
4. změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
identifikační číslo: 70 91 09 87
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: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji
činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je
položkově specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota
nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně
automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek
účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko základní škola a školní jídelna při základní škole) ve
složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku.
Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou
inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité
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věci (středisko Mateřská škola a Školní jídelna při MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049) ve složení a hodnotě
určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota
je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci tohoto majetku. Majetek se svěřuje příspěvkové
organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů na dobu trvání organizace.
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: Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele,
byly – li vydány. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5,
písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle
§ 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo
fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být
ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout.
Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x
ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je
oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje
k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat
nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková
organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle
plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní
a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena. Příspěvková organizace je povinna na majetku včas
odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu
a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební
údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje
města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace
je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její změny jsou
podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele
o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření
k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou
nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek
pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace,
který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková
organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační
komise města. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je
povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět
pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast
v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k roz-
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počtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru).
Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
5. změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
identifikační číslo: 70 91 09 61
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: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je položkově
specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota nemovitého
majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění
jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko základní škola a školní jídelna při základní škole) ve složení a hodnotě určené
příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12.
běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovatel
bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací
cenou nižší než 40 tis. Kč (středisko pro volný čas dětí a mládeže) ve složení a hodnotě určené příslušnými
inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní
a majetkové změny vztahující se ke svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci tohoto majetku. Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření
a plnění jejích úkolů na dobu trvání organizace.
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: Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele,
byly – li vydány. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5,
písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle
§ 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo
fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být
ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout.
Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x
ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je
oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje
k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat
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nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková
organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle
plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní
a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena. Příspěvková organizace je povinna na majetku včas
odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu
a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební
údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje
města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace
je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její změny jsou
podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele
o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření
k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou
nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek
pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace,
který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková
organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační
komise města. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je
povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět
pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast
v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
6. změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191
identifikační číslo: 75 01 51 96
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
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vlastnímu hospodářskému využití: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji
činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je
položkově specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota
nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně
automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek
účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko mateřská škola a školní jídelna při mateřské škole) ve
složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy či předávacím protokolem k datu svěření majetku.
Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou
inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů
movitý majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč a movitý majetek účtové skupiny 02 – samostatné movité věci (středisko údržbářská dílna a prádelna) ve složení a hodnotě určené příslušnými inventurními soupisy
či předávacím protokolem k datu svěření majetku. Složení a hodnota je automaticky aktualizována řádnou
inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění. Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny
vztahující se ke svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci
a inventarizaci tohoto majetku. Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů
na dobu trvání organizace.
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: Při správě svěřeného majetku
postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly-li vydány. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5,
písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle
§ 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo
fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být
ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout.
Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x
ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je
oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje
k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat
nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková
organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle
plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další
úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky účelně majetek využívat pro hlavní
a doplňkové činnosti, pro které byla organizace zřízena. Příspěvková organizace je povinna na majetku včas
odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad stavební údržbu
a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při realizaci stavební
údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost odboru rozvoje
města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele, s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace
je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice a její změny jsou
podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele
o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření
k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou
nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek
pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné udá-
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losti a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek příspěvkové organizace,
který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala darem, může příspěvková
organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační
komise města. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace dle § 27, odst. 6 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je
povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace je povinna provádět
pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních předpisů a pokynů
zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného
zřizovatelem. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast
v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená touto zřizovací
listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
7. změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Havlíčkův Brod
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola J.V. Stamice Havlíčkův Brod
sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
identifikační číslo: 72 54 59 50
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: Zřizovatel k datu 1. 3. 2012 bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů nemovitý majetek, ve kterém příspěvková organizace provozuje svoji
činnost vymezenou čl. III a IV. zřizovací listiny. Tento svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele je
položkově specifikován v příloze číslo 1 zřizovací listiny, která tvoří její nedílnou součást. Složení a hodnota
nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů je každoročně
automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci
k hospodaření a plnění jejích úkolů movitý majetek, který Městu Havlíčkův Brod daroval Kraj Vysočina dle
darovací smlouvy č. OSVŠ/5/2011/JKRA ve složení a hodnotě určené příslušnými inventárními soupisy k datu
svěření majetku. Složení a hodnota movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci je automaticky aktualizována řádnou inventarizací k datu 31. 12. běžného roku ověřenou účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění. Příspěvkové organizaci se dále svěřují do správy veškeré věci, práva a jiné
majetkové hodnoty, které dnem vzniku příspěvkové organizace smluvně přešly na Město Havlíčkův Brod,
a které byly zahrnuty v příslušných inventárních seznamech příspěvkové organizace (Základní umělecká škola,
Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, IČ 70 15 37 01), ověřených účetní závěrkou dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, (např. zásoby, ceniny, nedokončený dlouhodobý majetek, finanční majetek).
Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli všechny účetní a majetkové změny vztahující se ke
svěřenému nemovitému a movitému majetku a poskytnout zřizovateli součinnost při evidenci a inventarizaci
tohoto majetku. Majetek se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření a plnění jejích úkolů na dobu trvání
organizace.
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: Při správě svěřeného majetku
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postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele, byly-li vydány. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu svých činností a to v souladu s § 27, odst. 5,
písm. a) až d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Dle
§ 27, odst. 5, písm. d) nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena koupí z rozpočtu organizace, případně z prostředků rezervního nebo investičního fondu.
Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý a movitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo
fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob. Se svěřeným majetkem nesmí být
ručeno bez souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek pronajmout.
Pronájmy delší než 1 rok podléhají předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna 1x
ročně informovat zřizovatele o všech uzavřených pronájmech nemovitého majetku. Příspěvková organizace je
oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje
k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. Příspěvková organizace je pak povinna sjednat
nájemné v místě a čase obvyklém nebo nižší. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo vypůjčit nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková
organizace je oprávněna bezplatně zapůjčit movitý majetek – učební pomůcky (např. hudební nástroje) žákům
vyučovaných oborů (hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor). Se zákonnými zástupci žáka bude v těchto případech sepsána „Dohoda o zapůjčení“. Výpůjčka delší než 1 rok podléhá předchozímu schválení zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat,
udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, chránit jej před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným zásahům, opravovat jej podle plánu oprav a údržby ve stanoveném rozsahu a provádět zákonné periodické revize a prohlídky a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
práce, bezpečnosti technických zařízení, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Efektivně a ekonomicky
účelně majetek využívat pro činnosti, pro které byla organizace zřízena. Příspěvková organizace je povinna na
majetku včas odstraňovat vzniklé závady a poškození. Příspěvková organizace provádí na svěřeném majetku
drobnou běžnou údržbu a opravy, a to na svůj náklad. Dále na nemovitém majetku provádí na svůj náklad
stavební údržbu a stavební opravy, a to v rozsahu zřizovatelem účelově schváleného finančního limitu. Při
realizaci stavební údržby a stavebních oprav si může příspěvková organizace vyžádat přiměřenou součinnost
odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod (např. s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele,
s vlastním výběrem zhotovitele či technickým dozorováním jednotlivých stavebních oprav a údržby). Příspěvková organizace je povinna vydat vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a touto směrnicí se řídit. Platnost směrnice
a její změny jsou podmíněny schválením zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna bezodkladně informovat zřizovatele o vzniku havarijního stavu majetku a v případech ohrožení života a majetku je povinna provést účinná opatření k odvrácení dalších škod. Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví
třetích osob vzniklou nedodržením právních předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. Svěřený majetek pojišťuje zřizovatel. Příspěvková organizace je povinna zřizovatele písemně informovat o vzniku pojistné události a součinně spolupracovat při uplatňování nároků z pojistných událostí. Majetek
příspěvkové organizace, který vznikl vlastní činností organizace nebo který příspěvková organizace přijala
darem, může příspěvková organizace pojistit. Likvidace a vyřazení svěřeného majetku zřizovatele se řídí jednacím řádem likvidační komise města. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého
vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, postupuje příspěvková organizace
dle § 27, odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je povinna vést účetní a operativní evidenci nemovitého a movitého majetku. Organizace
je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dle příslušných právních
předpisů a pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace je povinna provádět odpisy majetku podle odpisového
plánu schváleného zřizovatelem. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a mít
majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Majetková práva neupravená
touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Zřizovatel poskytuje podle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci předchozí souhlas společný pro více
právních úkonů k přijímání peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 10 tis. Kč (hodnota 1 daru). Příspěvková organizace je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat
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věci nákupem na splátky nebo smlouvou o pronájmu s právem koupě jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnanců z fondu kulturních a sociálních potřeb.
Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvková organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny

MĚSTO IVANČICE
oznamuje
vznik příspěvkové organizace ke dni 5. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Ivančice
b) název příspěvkové organizace: Besední dům Ivančice, příspěvková organizace
sídlo: 664 91 Ivančice, Tesařovo nám. 199/1
identifikační číslo: 72550066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace zajišťuje restaurační
a ubytovací služby. K tomu účelu se jako předmět činnosti příspěvkové organizace vymezují: hlavní činnost:
‒ příprava teplých a studených jídel
‒ rozvoz jídel
‒ poskytování ubytování včetně souvisejících služeb (např. praní prádla pro ubytované občany)
‒ hospodaření s nebytovými prostory v hotelu včetně jejich pronájmu dle čl. VI, A 5a) (nevztahuje se na pronájem pokojů za účelem ubytování)
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města Ivančice. Ředitel zastupuje příspěvkovou 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 k hospodaření (svěřený
majetek): 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 umožňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové organizace: příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví 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,- 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 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
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‒ 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 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
‒ řídit 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: bezúplatně 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 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;
Příspěvková organizace má právo vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání (zák.č. 137/2006 Sb. v platném znění). V případě, kdy předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 50 000,- Kč, je příspěvková organizace oprávněna realizovat takovou veřejnou
zakázku jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci
jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace lze v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem. V případě mimořádné
události poskytne příspěvková organizace prostory k využití dle rozhodnutí příslušného orgánu (např. k pobytu
evakuovaných osob apod.).
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: příspěvková organizace může vykonávat doplňkovou činnost dle ust. § 27, písm.g) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Doplňková
činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Podmínka realizace doplňkové činnosti je
oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu s ust. § 28, odst. 5 zákona
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: příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou

MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Jablonec nad Nisou
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
sídlo: 28. října 16, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 03 41
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Hlavním cílem
předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém
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citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování závodního
stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
movitý majetek – 623 637,82 Kč ke dni vzniku
nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 1858 na st.p.č. 1771 vč. st.p.č. 1771, p.p.č. 995/6, p.p.č. 996/3
a p.p.č. 996/4 = vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou

2. vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
sídlo: Husova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 03 68
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Hlavním cílem
předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování
závodního stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
‒ movitý majetek – 999 359,50 Kč ke dni vzniku
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 1444 na st.p.č. 1261 vč. st.p.č. 1261 a p.p.č. 1522/4 = vše
v k.ú. Jablonec nad Nisou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 01.01.2012 na dobu neurčitou
3. vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
sídlo: Hřbitovní 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 03 76
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.
Hlavním cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před
vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování
závodního stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
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směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
‒ movitý majetek – 348 316,90 Kč ke dni vzniku
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 3677 na st.p.č. 4940/1 vč. st.p.č. 4940/1, p.p.č. 781/4,
p.p.č. 781/7, p.p.č. 781/9, p.p.č. 781/10, p.p.č. 781/15, p.p.č. 781/16, p.p.č. 781/17 a p.p.č. 781/18 = vše
v k.ú. Jablonec nad Nisou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace5): pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem
movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 01.01.2012 na dobu neurčitou
4. vznik příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
sídlo: Arbesova 50, 466 04 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 03 84
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Hlavním cílem
předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování
závodního stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví,zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled
o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku a ztráty“,
je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary
(s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování, směna) movitý
majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky.
‒ movitý majetek – 587 437,50 Kč ke dni vzniku
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 3779 na st.p.č. 911/4 vč. st.p.č. 911/4, budova bez čp./če.
Na st.p.č. 911/3 vč. st.p.č. 911/3, budova bez čp./če. na st.p.č. 911/5 vč. st.p.č. 911/5 a p.p.č. 911/1 = vše
v k.ú. Mšeno nad Nisou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace5): pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem
movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou
5. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
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b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
sídlo: Nová Pasířská 10, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 03 92
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Hlavním cílem
předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování
závodního stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
‒ movitý majetek – 1 186 298,00 Kč ke dni vzniku
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 3825 na st.p.č. 5196 vč. st.p.č. 5196, budova č. p. 4107
na st.p.č. 5413 vč. st.p.č. 5413, budova bez čp./če. na st.p.č. 5194 vč. st.p.č. 5194, budova bez čp./če. na
st.p.č. 5195 vč. st.p.č. 5195, budova bez čp./če. na st.p.č. 5197 vč. st.p.č. 5197, p.p.č. 833/2, p.p.č. 2695,
p.p.č. 2696, p.p.č. 2697, p.p.č. 2698, části p.p.č. 830/3, p.p.č. 2821 a p.p.č 832/2 = vše v k.ú. Jablonec nad
Nisou
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace5): pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem
movitých věcí, podnájem nebytových prostor
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou
6. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
sídlo: Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 55 04 06
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Účel a předmět činnosti mateřské školy
je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Hlavním cílem
předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hod-
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not a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního
vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
K zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a dále poskytování
závodního stravování zaměstnancům školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
‒ movitý majetek – 956 040,10 Kč ke dni vzniku
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 336 na st.p.č. 3157 vč. st.p.č. 3157, p.p.č. 1382/1, p.p.č.
1381/5 a části p.p.č. 1371/1 = vše v k.ú. Jablonec nad Nisou
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace5): pořádání odborných kurzů,
školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pronájem
movitých věcí, podnájem nebytových prostor
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou

7. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2012
a) úplný název zřizovatele: statutární město Jablonec nad Nisou
b) název původní: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace
název nový: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
sídlo původní: Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
sídlo nové: Švédská 14, 466 01 Jablonec nad Nisou
identifikační číslo: 72 74 37 78
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby majetek předaný k hospodaření, včetně majetku získaného její vlastní činností a majetku pronajatého, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Při správě
věcí movitých svěřených organizaci k jejímu hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně
přehled o stavu majetku a závazků prostřednictvím výkazu „Rozvaha příspěvkové organizace“ a „Výkaz zisku
a ztráty“, je povinna svým jménem pojistit veškerý movitý majetek, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy
a smlouvy o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z podnájmu nemovitého majetku je organizace oprávněna použít v souladu s ustanoveními ZL, není oprávněna poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad 40.000,- Kč, prodávat nebo jinak zcizovat (prodej, darování,
směna) movitý majetek, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na
splátky.
‒ movitý majetek – 909 716,14 Kč ke dni změny
‒ nemovitý majetek nájemní smlouva: budova č. p. 3494 na st.p.č. 4961 vč. st.p.č. 4961, p.p.č. 1408/1 = vše
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v k.ú. Jablonec nad Nisou a budova č. p. 119 na st.p.č. 567 vč. st.p.č. 567 a p.p.č. 844/23 = vše v k.ú. Jablonecké Paseky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změn

MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změna názvu příspěvkové organizace ke dni 17. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Městská knihovna Kopřivnice
nový název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
sídlo: Obránců míru 368, Kopřivnice
identifikační číslo: 667 411 22
Ostatní údaje o společnosti zůstávají nezměněny.

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
1. změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49558595
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem, k němuž je příspěvková
organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb právnických a fyzických osob hrazené plně
nebo částečně z příspěvku zřizovatele.
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
‒ veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb.),
‒ veřejné předvedení autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.),
‒ organizování a zajištění dalších kulturních služeb,
‒ provozování střediska pro volný čas dětí a mládeže (ve smyslu vyhl. č. 74/2005 Sb.),
‒ vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a periodického tisku (ve smyslu
zákona č. 46/2000 Sb.),
‒ provozování hostinské činnosti, jako součásti pořádaných akcí,
‒ nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
‒ správa a provozování reklamních a propagačních ploch.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové
organizace (dále jen organizace) je ředitel/ředitelka organizace (dále jen ředitel). Ředitel je do funkce jmenován a z funkce odvoláván radou města. Ředitel je zaměstnancem organizace. Ředitel jedná a vystupuje jménem
organizace samostatně. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem organizace osoba pověřená ředitelem
k jeho zastupování. Podepisování za organizaci se děje tak, že ke svému jménu podepisující osoba připojí dovětek ředitel, resp. osoba pověřená zastupováním zkratku v. z.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k jejímu hospodaření (dále
jen „svěřený majetek“), je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Vedle majetku
specifikovaného předchozím ustanovením organizace užívá majetek jiných subjektů na základě uzavřených
smluv a majetek, který nabyla do svého vlastnictví.
f) vymezení majetkových práv a povinností: organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. Organizace nabývá majetek do svého vlastnictví bezúplatným převodem, s předchozím písemným souhlasem zřizovatele darem a děděním, koupí, směnou, z transferů a z dotací. Bez ohledu na formu nabytí nabývá organizace do svého vlastnictví vždy veškerá oběžná aktiva. Nemovitý
majetek může organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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. Toto ustanovení platí
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přiměřeně i o majetku, který organizace užívá na základě smluv. Změna v rozsahu svěřeného majetku může být
prováděna pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace přílohy č. 1. Organizace odpovídá za škodu
vzniklou na majetku a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Organizace je povinna realizovat
veškerá opatření, kterými předejde vzniku škod na majetku. Vzniklé škodní události na svěřeném majetku projednává a řeší organizace v zastoupení zřizovatele. Organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy ke svěřenému majetku (movitému i nemovitému) uvedenému v čl. IV. této
zřizovací listiny v délce trvání do 12 měsíců. Příjmy z tohoto pronájmu jsou příjmem organizace, která je vede
v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu svěřeného majetku. Pronájmy svěřeného majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy třetím osobám, přenechat do výpůjčky
třetím osobám, vkládat nebo převést do jiných právnických osob bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat
své závazky vůči němu. Organizace je oprávněna provádět generální opravy, rekonstrukce nebo modernizace
svěřeného majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Opravy hradí z prostředků získaných ve formě
příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností. Organizace odepisuje dlouhodobý majetek
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
Organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu – investiční fond,
k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
organizace používá pro svou činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. Jinak je použití fondu vázáno
na schválený plán investic pro dané účetní období. Obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je
prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic.
Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas k přijetí peněžitých darů účelově neurčených do výše 40 tis. Kč
včetně u jednotlivého daru. U darů peněžitých účelově určených eviduje organizace do doby udělení předchozího souhlasu zřizovatele případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů jako přijaté zálohy,
po udělení souhlasu zřizovatele dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu. Organizace po skončení čtvrtletí
předloží zřizovateli soupis přislíbených darů pro vyžádání souhlasu zřizovatele. Organizace je oprávněna přijímat nepeněžité dary účelově určené za podmínek stanovených zřizovatelem. Organizace je povinna oznámit
předem svému zřizovateli prodej vlastního majetku vymezeného v článku V. odst. 1 této zřizovací listiny
s pořizovací cenou u dlouhodobého hmotného majetku vyšší než 40 tis. Kč, u dlouhodobého nehmotného
majetku vyšší než 60 tis. Kč. Zřizovatel nebo jiná jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně.
Příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace. Pokud se stane majetek, který 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 organizace po jeho předchozím písemném
souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. K zajištění své
hlavní činnosti je organizace oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu max. jednoho roku. Na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si pronajmout
nebo si vypůjčit nemovitý či movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po
předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Organizace předkládá
jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku zřizovateli.
Organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31. prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem. Návrhy na vyřazení movitého majetku ve
vlastnictví organizace schvaluje ředitel, u svěřeného majetku předá ředitel návrh na jeho vyřazení zřizovateli
k rozhodnutí. Manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení. Finanční hospodaření organizace je upraveno
příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní
rok. Majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: za doplňkovou činnost se považuje taková činnost, která je prováděna nad rámec hlavního účelu a je určena pro další fyzické a právnické
osoby. Pro doplňkovou činnost mohou být využívány volné zdroje a zdroje určené pro její zajištění. Doplňková
činnost smí být prováděna pouze na základě kalkulovaných cen minimálně na úrovni úplných nákladů. V pří-
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padě, že ceny za doplňkové činnosti budou rozhodnutím zřizovatele stanoveny pod úrovní nákladů, je povinen
zřizovatel uhradit ztrátu do výše kalkulovaných nákladů nebo prokázané ztráty. Provozování doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně. Za předpokladu, že doplňková
činnost splňuje podmínky § 2 zák. č.513/91 Sb., obchodního zákoníku, a podmínky § 2 zák. č. 455/91 Sb.,
o živnostenském podnikání, oba v platném znění, je organizace povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy vztahující se k podnikání. Doplňkové činnosti:
‒ pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
‒ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona,
‒ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace je zřízena na dobu neurčitou.
2. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Lipník nad Bečvou
b) název příspěvkové organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: ul. Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 000 978 11
Dodatkem č. 4 se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině takto: Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného
k hospodaření.

MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
1. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 88
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 203 902,67 Kč.
2. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 33901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 5 839 978,27 Kč.
3. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 28
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 727 637,99 Kč.
4. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 2/1320, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 52
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 16 462 344,34 Kč a ostatní majetek v hodnotě
6 824 912,89 Kč.
5. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
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sídlo: Matiční 5/1082, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 61
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 15 093 278,36 Kč.
6. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 79
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 883 732,13 Kč.
7. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 619 890 37
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 108 788 046,46 a ostatní majetek v hodnotě
20 187 716,82 Kč.
8. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola waldorfská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13B/3295, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 44
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 47 574 156,20 Kč ostatní majetek v hodnotě
3 316 048,21 Kč.
9. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 339 87
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 8 566 382,31 Kč.
10. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 689 170 66
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 12 846 922,45 Kč.
11. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 05
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 969 544,83 Kč.
12. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
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b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 13
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 5 981 115,15 a ostatní majetek v hodnotě
1 210 098,47 Kč.
13. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43 A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 340 11
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 17 688 165,30 Kč a ostatní majetek v hodnotě
2 348 431, 09 Kč.
14. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 30
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 12 639 241,68 Kč a ostatní majetek v hodnotě
2 104 575,11 Kč.
15. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 667 397 21
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 722 826,25 Kč.
16. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 630 290 49
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 795 596,12 Kč.
17. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 48
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 2 539 373, 40 Kč.
18. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19 příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 56
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 845 915,20 Kč.
19. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

stránka 36

Ústřední věstník

Částka 4

b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 750 273 64
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 699 432,68 Kč.
20. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 669 348 85
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 1 545 094,58 Kč.
21. změna u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 709 340 02
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 3 408 016,89 Kč.

MĚSTO PACOV
oznamuje
1. změna příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Pacov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Pacov
sídlo: Pacov, Za Branou 1185, 395 01
identifikační číslo: 750 006 79
dodatek č. 1 ke zřizovací listině
2. změna příspěvkové organizace ke dni 10. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Pacov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Padov, Za Branou, okres Pelhřimov
sídlo: Pacov, Za Branou 1185, 395 01
identifikační číslo: 750 004 82
dodatek č. 1 ke zřizovací listině

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Útvar rozvoje hl.m.Prahy (ÚRM)
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město
identifikační číslo: 708 838 58
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem organizace je příprava
a zpracování strategických a koncepčních dokumentů, programů hlavního města Prahy, metodik a standardů
pro oblast územního a urbanistického rozvoje včetně rozvoje dopravní a technické infrastruktury;
správa a aktualizace základního celoměstského Souboru digitálních map hlavního města Prahy (dále jen
„SDMP“), správa a aktualizace Centrálního úložiště geografických dat o území hlavního města Prahy (dále jen
„CDS“), koordinace rozvoje celoměstského Geografického informačního systému hlavního města Prahy (dále
jen „GIS“);
poskytování podpory samosprávným orgánům města v oblasti strategického a územního rozvoje včetně rozvoje dopravní a technické infrastruktury;
poskytování odborné součinnosti orgánům územního plánování a dalším orgánům státní správy; účast v ná-
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rodních a mezinárodních institucích a programech, poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků činností zaměřených na strategický rozvoj, urbanismus, územní plánování, dopravní
a technickou infrastrukturu, regionální rozvoj, informační systémy o území, geodézii a tvorbu digitálních
map;
Předmětem činnosti je: zpracování, zajišťování, posuzování a monitoring koncepčních a analytických dokumentů hlavního města Prahy a další činnosti související se strategickým plánováním;
Zpracování a zajišťování, posuzování a koordinace dokumentací a činností související s regionálním rozvojem
České republiky a podporu z fondů Evropské unie;
zpracování, zajišťování, posuzování a monitoring dokumentací, podkladů, odvětvových koncepcí a dalších
činností všeho druhu, souvisejících s územním plánováním v souladu se stavebním zákonem a Statutem hlavního města Prahy včetně zastupování hlavního města Prahy jako účastníka územního řízení a jako sousední obce
ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona;
pořizování a zabezpečování zpracování územních a stavebních standardů pro hlavní město Prahu (legislativní
a technická příprava); zpracování , zajišťování , posuzování a monitoring dokumentací, podkladů, koncepcí
a dalších činností všeho druhu, souvisejících s vyhodnocením vlivu koncepcí a územních plánů nebo jejich
změn na životní prostředí; zpracování návrhů vyjádření hlavního města Prahy jako dotčeného územně samosprávného celku ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a zpracování podkladů pro vyjádření hlavního města Prahy jako účastníka řízení ve smyslu znění příslušných
ustanovení speciálních zákonů.;
zpracování, realizace a koordinace informatiky hlavního města Prahy v oblasti geografických informačních
systémů; vytváření a údržba SDMP obsahujícího podrobné polohopisné (digitální technická mapa), výškopisné a tematické mapové podklady (geografická data o území); vytváření a údržba informačního systému dat
o území hlavního města Prahy, správa CDS, zajištění technologických podmínek pro jeho využitelnost primárně v rámci subjektů veřejné správy na území hlavního města Prahy a složek záchranného a bezpečnostního
systému hlavního města Prahy a zajištění datových vstupů a výstupů včetně výdeje dat, zajištění návaznosti na
informační systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie (INSPIRE);
zpracování a zajišťování digitální správy územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací
hlavního města Prahy jako součásti GIS; vytváření a aktualizace dopravního modelu hlavního města Prahy,
poskytování modelových hodnot zatížení dopravních sítí včetně jejich analýzy pro plánování a vyhodnocování
rozvoje hlavního města Prahy a přípravu investičních záměrů; zpracování a zajišťování podkladů a podmínek
pro urbanistické a architektonické soutěže a jejich zajišťování, vyhlašování a organizace;
pořádání výstav, veletrhů, odborných seminářů a konferencí včetně vydavatelské a nakladatelské a související
prodej publikací a propagačních materiálů, zajištění informací pro subjekty veřejné správy na území hlavního
města Prahy a informační média v oblasti hlavního předmětu činnosti a činností souvisejících; poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků uvedených činností v městském, národním i mezinárodním měřítku, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, koordinace koncepčních záměrů v regionu
a jeho propagační a marketingová strategie;
ukládání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a dalších dokumentů k rozvoji
hlavního města Prahy.
d) označení statutárních orgánů: statutárním orgánem 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 svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): 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.
f) vymezení majetkových práv a povinností organizace: organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem
zřizovatele 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 s 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.
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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
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 účetnictví; svěřený majetek
udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně
závaznými právními 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 nemovitostí, nebytových prostor a věcí movitých
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: organizace je zřízena na dobu neurčitou.
2. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Kobylisy
V článku VI se za bod 2. doplňuje bod 3., který zní takto: „3. 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.“
3. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1281
nový název příspěvkové organizace: Obchodní akademie Hovorčovická
sídlo: U Vinohradského hřbitova 3, 130 00 Praha 3
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený
majetek): 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 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: „Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Obchodní akademie Hovorčovická.
4. změna příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, se sídlem 106 00 Praha 10,
Jesenická 1
Zřizovací listina příspěvkové organizace se mění a doplňuje takto:
Znění článku VI. se ruší a nově zní takto: vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní a závodní stravování.
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Znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství:
vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
5. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4,
5. května 51
Znění Článku X se ruší a nově zní takto:
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 svěřených nebytových prostor
‒ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
‒ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
‒ kosmetické, masérské, rekondiční a regenerační služby
‒ kosmetika a manikúra
‒ hostinská činnost
‒ pronájem dvou služebních bytů v budově 5. května 51, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.

MĚSTO PŘEROV
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 8. 2012
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Přerov
b) název sloučených organizací: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30
sídlo: Přerov, Přerov I.-Město, Kratochvílova 30
identifikační číslo: 495 582 77
sloučením organizací: Školní jídelna Přerov, Svisle 13, IČ:607 821 02
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, IČ: 495 582 77
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: příspěvková organizace jako zařízení školního
stravování poskytuje školní stravování v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro své zaměstnance a další osoby v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizace
zajišťuje přepravu stravy v rámci svých provozoven – sídla a místa poskytovaných služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Podepisování za organizaci se děje tak, že ředitel k názvu příspěvkové
organizace připojí svůj titul, jméno, příjmení, dovětek ředitel a vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: sloučením
příspěvkových organizací došlo k přechodu práv, závazků a majetku na přejímající příspěvkovou organizaci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena: příspěvková organizace zejména:
‒ hospodárně používá svěřený majetek k zajištění hlavní činnosti a je oprávněna jej využívat k provozování
doplňkové činnosti
‒ je povinna pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj; svěřený majetek udržovat a chránit před
zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásahy.
‒ je povinna zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky svěřeného majetku
‒ je povinna zajišťovat údržbu, opravy a technické zhodnocení svěřeného majetku (z toho opravy a technické
zhodnocení svěřeného majetku nad 100 000,--Kč bez DPH po předchozí dohodě se zřizovatelem)
‒ je povinna vést svěřený majetek v účetnictví
‒ je povinna dlouhodobý majetek účetně odepisovat dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
‒ nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob
‒ jestliže organizace majetek nepotřebuje ke své činnosti, je povinna vrátit tento majetek zřizovateli a navrhnout
jeho další využití.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
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‒ poskytování stravování na základě smluv o závodním stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě
‒ stravování osob na základě smluv, stravování seniorů, hostinská činnost
‒ nákup a prodej zboží
‒ pronájem, podnájem nemovitostí a nebytových prostor
‒ pronájem a půjčování věcí movitých
‒ silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
‒ výroba a prodej vlastních výrobků
‒ pořádání společenských gastronomických akcí
‒ kopírovací práce
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO TŘINEC
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 18. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Třinec, okres Frýdek-Místek
b) název: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
sídlo: ul. Máchova 1134, 739 61 Třinec
identifikační číslo: 75055473
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: ve zřizovací listině v čl.3.1.Hlavní činnost ‒ se
mění čl. I.A 1) Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním či mentálním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytuje se osobám ve věku od 1 do 18 let ve
středisku Denní stacionář PAPRSEK, Máchova 1134, Třinec a osobám ve věku od 10 do 50 let ve středisku Denní
stacionář RADOST, Čapkova 708, Třinec.
‒ se nahrazuje celé znění čl.III Další činnost zněním: III. Další činnost
Mezi hlavní činnosti organizace patří rovněž:
‒ související provozní, finanční a hospodářská činnost organizace
‒ poskytování stravování vlastním zaměstnancům v souladu s vyhláškou MF č. 84/2005 Sb.
‒ praní a žehlení prádla použitého při provozu
‒ poskytování odborného poradenství pro péči o děti dle zákona č. 359/1999 Sb. §40 odstavce (1), kdy zařízení
odborného poradenství poskytuje zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich
dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. V rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí
a v dalších otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících
z péče o děti.
f) vymezení majetkových práv a povinností organizace: Příspěvková organizace je oprávněna provádět na nemovitém majetku opravy a stavební úpravy v hodnotě nad 200.000 Kč (vč. DPH) jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Ostatní části nezměněny
MĚSTO VARNSDORF
oznamuje
změna příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Varnsdorf, Ústecký kraj, okres Děčín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
nový název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres
Děčín, příspěvková organizace
sídlo: Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf
identifikační číslo: 706 981 98
Článek číslo 2. „Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti“ se ruší a nahrazuje tímto zněním:
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činnosti 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.
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Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy,
základní školy a školní družiny.
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.
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.
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
ustanoveními § 111, 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
oznamuje
1. změna zřizovací listiny ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
sídlo: Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70993114
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: v článku I. se na konec prvního odstavce
doplňuje věta: „Součástí příspěvkové organizace je také mateřská škola a výdejna v budově Základní školy
Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.“
f) vymezení majetkových práv: v čl. III. (výčet objektů mateřské školy) věta prvního odstavce se doplňuje větou:
„a smluvně vymezené nebytové prostory v objektu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.“
v čl. III. se ve druhém odstavci za třetí větu vkládá věta: „V případě nebytových prostor v budově na ulici Oslavická 1800/20 bude uzavřena samostatná smlouva o výpůjčce mezi Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 a Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací.“
2. změna zřizovací listiny ke dni 1. 7. 2012
a) úplný název zřizovatele: město Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
sídlo: Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 70282226
f) vymezení majetkových práv: v článku III. se na konec doplňuje nový odstavec: „Příspěvková organizace může
přenechat pro ni dočasně nepotřebné nebytové prostory v objektu pro potřeby Mateřské školy Velké Meziříčí,
příspěvkové organizace, a to samostatnou smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi oběma organizacemi.“

MĚSTYS SVATAVA
oznamuje
sloučení příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: Městys Svatava, okres Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Svatava, okres Sokolov
název příspěvkové organizace: Základní škola Svatava, okres Sokolov
název sloučené příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov
sídlo: Mládežnická 395, 357 03 Svatava
identifikační číslo: 699 835 51
MĚSTO SVITAVY
oznamuje
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 4. 2012
a) úplný název zřizovatele: Město Svitavy
b) název: Pečovatelská služba města Svitavy
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sídlo: Svitavy, Lány, Felberova 715/31, 568 02 Svitavy
identifikační číslo: 49328191
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
‒ základní sociální poradenství
‒ 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
‒ pomoc při zajištění chodu domácnosti
‒ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
‒ poskytnutí dalších fakultativních služeb, v rámci volných kapacit, souvisejících s poskytováním pečovatelských služeb
‒ poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům s případným rozvozem oběda
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka jmenovaná radou města
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: stravování cizích strávníků a případný rozvoz obědů, a to za úplatu
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 1994 do 30. 4. 2012
Činnosti, které organizace zajišťovala byly transformovány do Společnosti Seniorcentrum Svitavy s.r.o., IČO
6206263 se sídlem svitavy, T. G. Masatyka 7/33 A, 568 02 Svitavy. Tato společnost se stala právním nástupcem
a převzala veškerá práva a závazky k 30. 4. 2012.
OBEC CHORUŠICE
oznamuje

vznik příspěvkové organizace ke dni 24. 5. 2012
a) úplný název zřizovatele: obec Chorušice, okres Mělník
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Chorušice, příspěvková organizace
sídlo: Chorušice 99, 277 37 Chorušice
identifikační číslo: 725 670 40
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je výkon činnosti dále uvedené školy a školského zařízení:
‒ mateřská škola, která je předškolním zařízením, které formou celodenní péče zabezpečuje předškolní výchovu
dětí a s tím spojené a navazující činnosti, zabezpečující uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho
osobnosti, rozumových schopností a dovedností
‒ školní jídelna – výdejna, která je zařízením školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí mateřské
školy a zaměstnanců organizace (vydává jídla, která připravuje jiný subjekt, a připravuje a vydává doplňková
jídla).
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: Statutárním orgánem organizace je
ředitel. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn samostatně jednat jménem organizace ve všech
věcech a zastupovat organizaci navenek. Ředitel se při jednání jménem organizace a provádění písemných úkonů
podepisuje tak, že k názvu organizace „Mateřská škola Chorušice, příspěvková organizace“ připojí ke svému jménu a označení funkce svůj podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek): Organizace nemá od zřizovatele předán žádný majetek k hospodaření. K zajištění předmětu činnosti užívá
organizace nemovitý majetek (nebytové prostory) a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě smlouvy
(smluv) o výpůjčce. K zajištění plnění předmětu činnosti organizace je zřizovatel oprávněn předat organizaci
k hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený majetek“), popř. rozhodnout o odnětí svěřeného majetku z hospodaření organizace. Tato rozhodnutí činí zřizovatel v písemné podobě. K nabytí movitého majetku v hodnotě vyšší než 40.000,-Kč (v jednotlivém případě) a k nabytí nemovitého majetku je nutný předchozí
písemný souhlas zřizovatele, a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
f) vymezení majetkových práv a povinností organizace: dispoziční práva k nakládání s tímto majetkem jsou stanovena smlouvou (smlouvami) o výpůjčce.
g) Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace: organizace neprovozuje žádnou doplňkovou
činnost ‒ vedlejší hospodářskou činnost.
h) Doba, na niž se organizace zřizuje: organizace se zřizuje od 24. 5. 2012 na dobu neurčitou.
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OBEC VNOROVY
oznamuje
změnu příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Obec Vnorovy
b) název: Technické služby Vnorovy, příspěvková organizace
identifikační číslo: 720 473 30
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplnění ‒ provoz sběrného střediska odpadů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: doplnění
‒ dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč vstupní ceny zřizovatel předá PO k hospodaření. Rozsah tohoto
majetku se:
‒ bude snižovat o majetek vyřazený v souladu s příslušnými předpisy
‒ bude zvyšovat o majetek, který byl touto PO nabyt na základě zmocnění do vlastnictví zřizovatele, a to
k okamžiku jejího nabytí
f) okruh doplňkové činnosti navazující na hlavní účel PO: beze změny
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
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