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Ústřední věstník

Částka 1

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
oznamuje
1. změnu u organizační složky státu dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS), organizační složka státu
sídlo: Hlinky 60, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00020451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: ZVHS má příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem České republiky, o který náležitým
způsobem pečuje, vykonává činnosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
– ZVHS vykonává správu a péči o hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a s tím související vodní díla v majetku
České republiky, s kterými je příslušná hospodařit,
– ZVHS zabezpečuje evidenci HOZ a souvisejících vodních děl,
– ZVHS spolupracuje se správci povodí, správci vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky při zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného majetku,
– ZVHS zajišťuje poradenské činnosti v oblastech své působnosti a činnosti,
– ZVHS zajišťuje další úkoly v oblasti vodního hospodářství v souladu s potřebami zřizovatele
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky státu:
mění se takto: ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství, ředitel je statutárním orgánem ZVHS
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce státu předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: majetek byl určen na základě § 3 vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., a účetní uzávěrky ke dni 31. 12.
2000 v celkové hodnotě 7 685 703,- Kč, majetek ostatní – nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
prohlášené za kulturní památku výčtem: dům č. 73/17, nám. Míru, Svitavy
f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce státu umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek, s nímž je organizační složka státu ZVHS příslušná hospodařit po uskutečnění převodů majetku,
práv a povinností na státní organizace Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe,
státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, státní podnik a Lesy České republiky, státní podnik v souvislosti s převodem správy drobných vodních toků na vyjmenované subjekty tvoří přílohu č. 2 této
zřizovací listiny,
– majetek je členěn dle struktury podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,
– tento soupis majetku předloží ZVHS Ministerstvu zemědělství, odboru zakladatelské činnosti do 30 dnů od
data účinnosti této zřizovací listiny,
– ZVHS je účetní jednotkou a vykonává působnost na celém území České republiky,
– základními organizačními jednotkami ZVHS je Ředitelství a dvě Územní pracoviště,
– organizační uspořádání ZVHS stanoví její ředitel do 30 dnů od data účinnosti tohoto Opatření a ve stejné
lhůtě jej předloží Ministerstvu zemědělství, odboru zakladatelské činnosti,
– zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky státu: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u organizační složky státu dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo zemědělství
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS), organizační složka státu
sídlo: Hlinky 60, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 00020451
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizační složky státu: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizační složce státu předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizační složce státu umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek, s nímž je organizační složka státu ZVHS příslušná hospodařit po uskutečnění převodů majetku,
práv a povinností na státní organizace Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe,
státní podnik, Povodí Odry, státní podnik, Povodí Moravy, státní podnik a Lesy České republiky, státní podnik v souvislosti s převodem správy drobných vodních toků na vyjmenované subjekty tvoří přílohu č. 2 této
zřizovací listiny,
– majetek je členěn dle struktury podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,
– tento soupis majetku předloží ZVHS Ministerstvu zemědělství, odboru zakladatelské činnosti do 30 dnů od
data účinnosti tohoto úplného a novelizovaného znění zřizovací listiny,
– ZVHS je účetní jednotkou a vykonává působnost na celém území České republiky,
– základními organizačními jednotkami ZVHS je Ředitelství a tři Územní pracoviště,
– organizační uspořádání ZVHS stanoví její ředitel do 30 dnů od data účinnosti tohoto úplného a novelizovaného znění zřizovací listiny a ve stejné lhůtě jej předloží Ministerstvu zemědělství, odboru zakladatelské
činnosti,
– zřizovatel si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizační složky státu: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizační složka státu zřízena: od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
oznamuje
1. zrušení organizační složky státu dnem 31. 12. 2010
název: Státní ústav radiační ochrany, organizační složka státu, sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4-Nusle, identiﬁkační číslo: 63108089
2. vznik veřejné výzkumné instituce dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
zařazení do okresu: hlavní město Praha
b) název: Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce
sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: výzkum v oblasti radiační ochrany, výzkum
ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu, a to v oblastech:
– bezpečnostního výzkumu,
– výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření (zejména z jaderných zařízení,
– výzkumu lékařské expozice,
– výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření.
V uvedených oblastech veřejná výzkumná instituce přenáší výsledky jím provedeného výzkumu (převodem
technologií i prostřednictvím vzdělávání) zejména pro účely dozorové činnosti zřizovatele i činnosti radiační
monitorovací sítě ČR, jejíž dominantní část zajišťuje jak pro obvyklou, tak pro mimořádnou radiační situaci,
výsledky výzkumu aplikuje i do analyticko koncepční činnosti v oblasti radiační ochrany
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem veřejné výzkumné instituce: ředitel, dalšími
orgány jsou rada instituce a dozorčí rada
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se veřejné výzkumné instituci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel vloží do veřejné výzkumné instituce majetek v souladu s § 28 odst.
1 poslední věta zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
změnou zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež veřejné výzkumné instituci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– v případě zániku veřejné výzkumné instituce přechází veškerý majetek, po vypořádání závazků, na zřizovatele
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel veřejné výzkumné instituce: poradenské a konzultační služby, odborná příprava vybraných pracovníků ve smyslu § 18 odst. 5 atomového zákona, vzdělávací a osvětová

stránka 4

Ústřední věstník

Částka 1

činnost, provádění měření a služeb v oblasti ionizujícího záření včetně provádění osobní dozimetrie a dalších
služeb významných z hlediska radiační ochrany, pronájem přístrojů, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor, přičemž vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný
provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze
za podmínek stanovených zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě živnostenských oprávnění nebo jiných podnikatelských oprávnění, jsou-li k provozování
jiné činnosti třeba
h) vymezení doby, na kterou je veřejná výzkumná instituce zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

KRAJ KARLOVARSKÝ
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
sídlo: Vladivostocká 9, 352 01 Aš
identiﬁkační číslo: 71175130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování ústavní, léčebné, rehabilitační zdravotní péče a výchovné péče ve smyslu zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů dětem z Karlovarského kraje, dle potřeby
i z jiných krajů, poskytování ústavní a výchovné zdravotní péče pro děti od narození do tří let věku (v případě
sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoje je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo
sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí, poskytování zejména bydlení, zaopatření,
zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, přiměřeného osobního vybavení nezaopatřeným dětem,
poskytování osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb nezaopatřeným
dětem s přihlédnutím k jejich potřebám
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, výroba potravinářských
výrobků, zajišťování stravování, pronájem nemovitostí, silniční motorová doprava osobní, pronájem a půjčování
věcí movitých, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
sídlo: Osvětimská 975, 362 21 Nejdek
identiﬁkační číslo: 69979821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: poskytování léčebné péče, následné ošetřovatelské lůžkové péče, následné péče hospicového typu
(paliativní péče), následné péče rehabilitačního typu pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke
zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující
akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné
poskytovat ambulantně či v lůžkových zařízeních sociální péče, poskytování pobytových sociálních služeb ve
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou
být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb
nebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ PARDUBICKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže, Chrudim, Palackého 418, příspěvková organizace, sídlo: Palackého 418, 537 01
Chrudim, identiﬁkační číslo: 60102250
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže, Svitavy, Lanškrounská 2071, příspěvková organizace, sídlo: Lanškrounská 2071,
568 02 Svitavy, identiﬁkační číslo: 47489219
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže, Choceň, Paraple 1624, příspěvková organizace, sídlo: Paraple 1624, 565 01 Choceň, identiﬁkační číslo: 49314718
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže, Lanškroun, Vančurova 46, příspěvková organizace, sídlo: Vančurova 46, 563 01
Lanškroun, identiﬁkační číslo: 49314734
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385, příspěvková organizace, sídlo: Sadová
1385, 560 02 Česká Třebová, identiﬁkační číslo: 49314700
6. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže ANIMO, Žamberk, 28. října 713, příspěvková organizace, sídlo: 28. října 713,
564 01 Žamberk, identiﬁkační číslo: 49314769
7. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže Mikádo, Vysoké Mýto, Choceňská 190, příspěvková organizace, sídlo: Choceňská
190, 566 01 Vysoké Mýto, identiﬁkační číslo: 49314751
8. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola, Choceň, Pernerova 1, příspěvková organizace, sídlo: Pernerova 1, 565 01
Choceň, identiﬁkační číslo: 49314815
9. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola Alfonse Muchy, Letohrad, Václavské náměstí 1, příspěvková organizace,
sídlo: Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad, identiﬁkační číslo: 70845735
10. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500, příspěvková organizace, sídlo: Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, identiﬁkační číslo: 47502908
11. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, příspěvková organizace, sídlo: nám. A. Jiráska 3, 563 01 Lanškroun, identiﬁkační číslo: 70844780
12. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola, Česká Třebová, Kozlovská 775, příspěvková organizace, sídlo: Kozlovská
775, 560 02 Česká Třebová, identiﬁkační číslo: 44471173
13. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 1. 2011
název: Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk, Masarykovo náměstí 145, příspěvková organizace,
sídlo: Masarykovo náměstí 145, 564 01 Žamberk, identiﬁkační číslo: 70848742
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14. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Základní škola a Mateřská škola při Krajské nemocnici Pardubice, příspěvková organizace
– Základní škola a Praktická škola Pardubice, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) nový název: Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 60158981
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 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace
– Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) nový název: Speciální základní škola a mateřská škola Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70844755
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 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, příspěvková organizace
– Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim, Poděbradova 842, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 48160806
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 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513, příspěvková organizace
– Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 2063, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
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a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
identiﬁkační číslo: 70847142
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 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: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Speciální základní škola Chrudim, Školní náměstí 228, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 228, 537 01 Chrudim
identiﬁkační číslo: 72085410
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, součástí organizace je přípravný stupeň základní školy speciální a školní družina
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek a movitý majetek je uveden v příloze zřizovací listiny příspěvkové organizace
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného
subjektu,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného
zřizovatelem,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší
než jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– povinnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne
jinak,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových
organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou
19. splynutí příspěvkových organizací dnem 1. 4. 2011
– Střední škola zahradnická Litomyšl, příspěvková organizace
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– Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, T. G. Masaryka 659, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 659, 570 13 Litomyšl
identiﬁkační číslo: 72085428
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: splynutím příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků
na přejímající 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: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ PLZEŇSKÝ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Správa a údržba silnic Domažlice, Sadová 324, příspěvková organizace
– Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, příspěvková organizace
– Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, příspěvková organizace
– Správa a údržba silnic Rokycany, Roháčova 773, příspěvková organizace
– Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, příspěvková organizace
– Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) nový název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
identiﬁkační číslo: 72053119
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 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: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ ÚSTECKÝ
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
název: Dům dětí a mládeže, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, sídlo: Okružní 1235, 434 01 Most,
identiﬁkační číslo: 63125412
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
identiﬁkační číslo: 00829048
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: provádění veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje, který není předán
k hospodaření jiné příspěvkové organizaci, včetně majetku v Průmyslové zóně TRIANGLE, vyjma nemovitostí
využívaných pro vlastní činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje,
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– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod,
– zemědělská výroba:
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin,
léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých
nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat nebo živočichů za účelem získávání, zpracování
a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: organizace může lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, neprovozuje doplňkovou činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

KRAJ VYSOČINA
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, příspěvková organizace, sídlo: Španovského 319,
395 01 Pacov, identiﬁkační číslo: 70847576
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, příspěvková organizace, sídlo:
Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, identiﬁkační číslo: 70281246
3. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace, sídlo: Masarykovo náměstí 68,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, identiﬁkační číslo: 43380778
4. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč, příspěvková organizace, sídlo: Hrádek 964, 674 01 Třebíč, identiﬁkační číslo: 64271927
5. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793, příspěvková organizace,
sídlo: Tyršova 793, 583 01 Chotěboř, identiﬁkační číslo: 15060446
6. změnu názvu a sídla příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
původní název: Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, příspěvková organizace
původní sídlo: Masarykovo náměstí 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
nové sídlo: Tyršova 106, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
identiﬁkační číslo: 708322811
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2011
a) úplný název zřizovatele: kraj Vysočina
zařazení do okresu: Třebíč
b) původní název: Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Praktická škola, Moravské Budějovice, Dobrovského 11, příspěvková organizace
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sídlo: Dobrovského 11, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 60418494
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy, činnost střední školy, základní
školy, základní školy speciální, školní družiny, školní jídelny, internátu a přípravného stupně základní školy
speciální, zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání
vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení a provoz
zařízení sloužících praktické výuce
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

8. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Domov důchodců Velký Újezd, příspěvková organizace, sídlo: 675 32 Velký Újezd 7, Kojatice, identiﬁkační číslo: 71184589

KRAJ ZLÍNSKÝ
oznamuje
1. změnu sídla příspěvkové organizace dnem 15. 12. 2010
název: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
původní sídlo: Louky 206, 763 02 Zlín
nové sídlo: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 61716456
2. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, příspěvková organizace
– Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: Zlínský kraj
b) název: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, příspěvková organizace
sídlo: Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
identiﬁkační číslo: 47934832
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: 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: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO BRNO
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
sídlo: Antonínská 3/550, 602 00 Brno
éidentiﬁkační číslo: 48512711
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace
sídlo: Bakalovo nábřeží 8/8, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512681
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace
sídlo: Horní 16/742, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157060
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace
sídlo: Hroznová 1/65, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512672
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace
sídlo: Husova 17/219, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60556188
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace
sídlo: Kotlářská 4/655, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 44993978
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
sídlo: Křenová 21/99, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512664
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
sídlo: Křídlovická 30b/513, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512630
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace
sídlo: nám. 28. října 22/1902, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512702
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 3/375, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512672
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace
sídlo:Úvoz 55/423, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 48512699
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Bayerova 5, příspěvková organizace
sídlo: Bayerova 5/575, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887977
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Bílého 24, příspěvková organizace
sídlo: Bílého 24/98, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70888019
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Biskupská 7, příspěvková organizace
sídlo: Biskupská 7/280, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328376
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Francouzská 50, příspěvková organizace
sídlo: Francouzská 50/384, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328449
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola „Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, příspěvková organizace
sídlo: Horní 17/779, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555947
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace
sídlo: Kamenná 21/195, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328422
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Křenová 76a, příspěvková organizace
sídlo: Křenová 76a/300, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70888027
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace
sídlo: Nádvorní 3/704, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328368
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola ZDISLAVA Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace
sídlo: Pellicova 4/21, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328325
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace
sídlo: Pšeník 18/381, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328473
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace
sídlo: Skořepka 5/368, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70888001
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace
sídlo: Soukenická 8/561, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70889562
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Tučkova 36, příspěvková organizace
sídlo: Tučkova 36/923, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70887951
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace
sídlo: Údolní 9a/254, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328457
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace
sídlo: Údolní 68/155, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70285748
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace
sídlo: Úvoz 57/424, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328341
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace
sídlo: Vídeňská 39a/253, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 64328431
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace
sídlo: Vinařská 4/958, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555955
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, příspěvková organizace
sídlo: Všetičkova 19/626, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 70285730
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace
sídlo: Bakalovo nábřeží 8/8, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555840
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Horní 16, příspěvková organizace
sídlo: Horní 16/742, 639 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555912
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Kounicova 30, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 30/655, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157639
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Nádvorní 1, příspěvková organizace
sídlo: Nádvorní 1/513, 603 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157558
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace
sídlo: Pellicova 4/21, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 60555866
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno, městská část Brno-střed
zařazení do okresu: Brno-město
b) název: Školní jídelna Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace
sídlo: Úvoz 55/423, 602 00 Brno
identiﬁkační číslo: 62157566

Částka 1

Ústřední věstník

stránka 21

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– k přijetí ﬁnančního daru účelově neurčeného do výše 100 000,- Kč zřizovatel udělil předchozí souhlas
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Brno
zařazení do okresu: Brno-město
b) původní název: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková organizace
nový název: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
sídlo: Kraví hora 2, 616 00 Brno-město
identiﬁkační číslo: 00101443
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: realizace odborných, vzdělávacích i populárně vědeckých akcí pod umělou oblohou
velkého planetária
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – pozemek, parc. č. 690, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Veveří, obec
Brno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– oprávnění pronajímat i svěřené pozemky na základě krátkodobých dohod na dobu do 29 dnů včetně, dohod
na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících domu 12 měsíců
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, příspěvková organizace
sídlo: Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910961
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: provozování školní jídelny pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, IČO 00581119 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, 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:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
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. 7. 2001 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, příspěvková organizace
sídlo: Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910995
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáﬂova 2004, příspěvková organizace
sídlo: Štáﬂova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70911011
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se a doplňuje takto: provozování školní jídelny pro žáky ZŠ Havlíčkův Brod, Štáﬂova 2004, studenty
Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, Štáﬂova 2063, IČO 60126621 a studenty Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 v rozsahu stanoveném
vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
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:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, příspěvková organizace
sídlo: V Sadech 560, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70911029
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
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. 7. 2001 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, příspěvková organizace
sídlo: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 70910987
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2001 na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
sídlo: Příčná 191, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 75015196
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Havlíčkův Brod
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 2190, 580 01 Havlíčkův Brod
identiﬁkační číslo: 72063050
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: movitý majetek zřizovatel bezúplatně svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření,
– středisko Havlíčkův Brod a středisko Zdobnice, složení a hodnota veškerého movitého majetku je každoročně
automaticky aktualizována inventarizací provedenou k 31. 12. běžného roku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 2010 na dobu neurčitou
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MĚSTO CHOTĚBOŘ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Chotěboř
zařazení do okresu: Havlíčkův Brod
b) název: Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 793, 583 01 Chotěboř
identiﬁkační číslo: 72076658
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů města a okolních obcí, poskytování naplnění volného času zájmovou činností dětem, žákům a studentům, popřípadě dalším fyzickým osobám se zaměřením na různé oblasti, zajištění navazujícího sociálního
zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť
a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pro potřeby stavebního řízení se touto zřizovací listinou dává plná moc řediteli organizace ke všem úkonům
příslušejícím jinak vlastníku nemovitosti,
– oprávnění k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde-li
o ohrožení životů lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, v ostatních
případech jen se souhlasem zřizovatele,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– oprávnění uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: pronájem nebytových prostor, hostinská činnost, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO CHRUDIM
oznamuje
1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Speciální základní škola Chrudim, Školní náměstí 228, příspěvková organizace, sídlo: Školní náměstí
228, 537 01 Chrudim, identiﬁkační číslo: 75015625
2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Chrudim
zařazení do okresu: Chrudim
b) název: Dům dětí a mládeže Chrudim, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 418, 537 01 Chrudim
identiﬁkační číslo: 72084553
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: uskutečňování činností ve více oblastech
zájmového vzdělávání 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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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se
předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, tato činnost
nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO LANŠKROUN
oznamuje
1. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Lanškroun
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, příspěvková organizace
sídlo: nám. Aloise Jiráska 3, 563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
identiﬁkační číslo: 72079886
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního uměleckého vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt čp. 3 na st. parc. č. 59, objekt čp. 13 na st.
parc. č. 53/1, 53/2, 52/2, v části obce Vnitřní Město, v k. ú. Lanškroun, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 (KN
st. 59 a st. 53/1), LV č. 2732 (KN st. 52/2) a LV 2616 (KN st. 53/2) pro obec a katastrální území Lanškroun,
je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí organizace postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– k přijetí peněžního daru do výše 40 000 Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené zřizovatel dává
předchozí souhlas organizaci,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru a neúčelového daru nad 40 000,- Kč,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: provozování hospodářské činnosti
související s výukou a výchovou, pronajímání prostor v areálu školy, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou
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2. vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Lanškroun
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, příspěvková organizace
sídlo: Vančurova 46, 563 01 Lanškroun-Ostrovské Předměstí
identiﬁkační číslo: 72079878
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: uskutečňování činností ve více oblastech
zájmového vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – objekt č. p. 46 na st. parc. č. 376, v části obce
Ostrovské Předměstí, v k. ú. Lanškroun, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 pro obec a katastrální území Lanškroun,
je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí organizace postupovat podle vnitřního předpisu,
schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– k přijetí peněžního daru do výše 40 000 Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené zřizovatel dává
předchozí souhlas organizaci,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí každého účelově určeného
daru a neúčelového daru nad 40 000,- Kč,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: provozování hospodářské činnosti
související s výukou a výchovou, pronajímání prostor v areálu domu dětí a mládeže, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO LETOHRAD
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Letohrad
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní umělecká škola Alfonse Muchy, Letohrad, příspěvková organizace
sídlo: Václavské náměstí 1, 561 51 Letohrad
identiﬁkační číslo: 72089954
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního uměleckého vzdělání
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek se předává
příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
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– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– dodržovat obecně platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při převodu neupotřebitelného movitého majetku musí organizace postupovat podle vnitřního předpisu, schváleného zřizovatelem,
– povinnost pojistit movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace
sídlo: Fišerova 1340, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 75023644
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – dětské hřiště MŠ Fišerova 1340, na parc. č. 3343/2,
3343/4, v k. ú. Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, příspěvková organizace
sídlo: Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 47438487
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – dovybavení a stavební úpravy kuchyně ZŠ Havlíčkova
93, na st. parc. č. 2594, v k. ú. Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1993 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 9. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: město Moravské Budějovice
zařazení do okresu: Třebíč
b) název: ZIKOS, příspěvková organizace
sídlo: Komenského sady 1642, 676 02 Moravské Budějovice
identiﬁkační číslo: 00401986
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se a doplňuje takto: nemovitý majetek v hodnotě – stavba, trafostanice pro zimní stadion a koupaliště,
ul. Fibichova, na st. parc. č. 1170, v k. ú. Moravské Budějovice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1992 na dobu neurčitou

MĚSTO NYMBURK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 10. 12. 2009
a) úplný název zřizovatele: město Nymburk
zařazení do okresu: Nymburk
b) název: Podnikatelský inkubátor Nymburk, příspěvková organizace
sídlo: Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
identiﬁkační číslo: 71234063
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě – administrativní budova č. p. 2506, na st. parc. č. 4878, budova bez
č. p., na st. parc. č. 4879, pozemky – st. p. č. 4878, st. p. č. 4879, parc. č. 1348/2, parc. č. 1348/3, zapsáno na LV
7401 pro obec Nymburk, vše v k. ú. Nymburk, movitý majetek v hodnotě 9 724 444,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
mění se takto:
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku po předchozím souhlasu zřizovatele,
– udržovat majetek v provozuschopném stavu,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– při nakládání s majetkem je organizace povinna se řídit obecně závaznými právními předpisy a směrnicemi
zřizovatele,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– k přijetí darů v peněžní a nepeněžní formě s předchozím souhlasem zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO OLOMOUC
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2010
název: Správa lesů města Olomouce, Olomouc, Lomená 177/4, příspěvková organizace, sídlo: Lomená 177/4,
779 00 Olomouc, identiﬁkační číslo: 47997044
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MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933901
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 47 331 490,80 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 70933928
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 179 604 015,52 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 68917066
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 14 780 582,90 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 31. 12. 1998 na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 75027305
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 8 629 097,30 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 21. 12. 2010
a) úplný název zřizovatele: statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: Na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identiﬁkační číslo: 63029049
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: nemovitý majetek v hodnotě 7 131 828,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7. 1995 na dobu neurčitou

MĚSTO RAKOVNÍK
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Rakovník
zařazení do okresu: Rakovník
b) název: Městský plavecký bazén Rakovník, příspěvková organizace
sídlo: nábř. Dr. Beneše 2602, 269 01 Rakovník
identiﬁkační číslo: 72084723
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zajištění provozu městského plaveckého bazénu pro rekreaci a sportovní vyžití obyvatel města a okolí, včetně zajištění navazujících sportovních a rekreačních
aktivit a doprovodných služeb pro potřeby uživatelů a organizační zajištění akcí související s předmětem činnosti,
provozování tělovýchovného a sportovní zařízení a organizování sportovní činnosti, organizování a pořádání sportovních, kulturních, rekondičních a relaxačních akcí, zajišťování podmínek pro činnosti plavecké školy a výuku
plavání žáků základních škol, zajišťování rekreačního, sportovního a rehabilitačního plavání pro fyzické osoby
i pro organizace, především školské, mládežnické apod., zajišťování služeb úzce souvisejících s provozem bazenů
(sauna, solária, parní lázně apod.), pronajímání a půjčování věcí movitých, poskytování reklamních služeb a zajišťování propagační činnosti, pronájem nemovitého majetku, poskytování odborné a organizační podpory sportovní
a rekreační činnosti občanů a jejich sdružení, organizování a zabezpečování sportovních soutěží
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, movitý majetek v hodnotě
1 238 242,80 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za svěřený majetek,
– bezúplatným převodem od zřizovatele,
– darem s předchozím souhlasem zřizovatele,
– děděním s předchozím souhlasem zřizovatele,
– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 30 dnů, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– oprávnění uzavírat smlouvy o umístění reklamy v areálu plaveckého bazénu bez souhlasu zřizovatele,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
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– povinnost pojistit movitý majetek,
– k přijetí peněžního daru do výše 20 000 Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené zřizovatel dává
předchozí souhlas organizaci,
– povinnost organizace vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného daru a neúčelového daru nad 20 000,- Kč,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO STRAKONICE
oznamuje
1. rozdělení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Strakonice
zařazení do okresu: Strakonice
b) původní název: Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Povážská 263, příspěvková organizace
nový název: Základní škola Povážská Strakonice, příspěvková organizace
původní sídlo: Povážská 263, 386 01 Strakonice
nové sídlo: Velké náměstí 1, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 70876240
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního vzdělávání dle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, součástí ZŠ je školní družina, reklamní plochy a nebytové prostory, které by v areálu
školy byly dočasně nevyužívány, může statutární orgán organizace poskytovat do užívání 3. osobě
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: příspěvkové organizaci se předává svěřený majetek k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– při vyřazování majetku postupovat v souladu se směrnicí zřizovatele „Směrnice pro hospodaření s majetkem“,
– užívání dlouhodobého majetku třetí osobou na dobu 30 dnů, nad tuto dobu pouze se souhlasem zřizovatele,
– nabývání majetku darem (kromě ﬁnančních darů) nebo bezúplatným převodem pouze s písemným souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2011 na dobu neurčitou
2. rozdělení příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Strakonice
zařazení do okresu: Strakonice
b) původní název: Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Povážská 263, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, příspěvková organizace
původní sídlo: Povážská 263, 386 01 Strakonice
nové sídlo: Šumavská 264, 386 01 Strakonice
identiﬁkační číslo: 72081619
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování předškolního vzdělávání dle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, součástí MŠ je školní jídelna, poskytování závodního stravování zaměstnancům školy
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: příspěvkové organizaci se předává svěřený majetek k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– k nabývání nemovitého majetku je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– při vyřazování majetku postupovat v souladu se směrnicí zřizovatele „Směrnice pro hospodaření s majetkem“,
– užívání dlouhodobého majetku třetí osobou na dobu 30 dnů, nad tuto dobu pouze se souhlasem zřizovatele,
– nabývání majetku darem (kromě ﬁnančních darů) nebo bezúplatným převodem pouze s písemným souhlasem zřizovatele,
– při zadávání veřejných zakázek má organizace povinnost postupovat podle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: stravování cizích strávníků, tato
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO TŘINEC
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) nový název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
sídlo: Míru 247, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto:
– drobný dlouhodobý hmotný majetek do 500,- Kč se navyšuje o 9 030,10 Kč,
nad 500,- Kč do 3 000,- Kč se navyšuje o 71 054,40 Kč,
nad 3 000,- Kč do 40 000,- Kč se navyšuje o 850 638,80 Kč,
– dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000,- Kč se navyšuje o 1 248 800,50 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Třinec
zařazení do okresu: Frýdek-Místek
b) nový název: Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 275, 739 61 Třinec
identiﬁkační číslo: beze změny
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
mění se takto: drobný dlouhodobý hmotný majetek – stavby – se navyšuje o 19 211 561,47 Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem vzniku na dobu neurčitou

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2011
a) úplný název zřizovatele: město Ústí nad Orlicí
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název: Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí
identiﬁkační číslo: 72085142
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: poskytování základního uměleckého vzdělání
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě – budova čp. 1500 na st. parc. č. 717, pozemky – st. p. č. 717,
zast. plocha a nádvoří, p.p.č. 302/3, ost. plocha, p.p.č. 302/4, ost. plocha, vše v k. ú. Ústí nad Orlicí, movitý majetek
zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
– příspěvková organizace může s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném zřizovatelem,
– k nabytí nemovitého majetku příspěvkovou organizací si zřizovatel vyhradil předchozí písemný souhlas,
– hospodárně a účelně využívat majetek, pečovat o něj, udržovat jej a opravovat, vést evidenci a účetnictví,
– majetek nelze prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit do jiného subjektu,
– pronájem majetku bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu 1 roku, na dobu delší než
jeden rok je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
– chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením a před neoprávněnými zásahy,
– pravidelné stanovené revize a technické prohlídky,
– stavební investiční činnost pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
– provádět pravidelnou roční inventarizaci,
– včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají,
– odpisy majetku dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
– při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem je organizace povinna se řídit předpisem pro nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,
– povinnost pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., a další předpisy související s ﬁnančním hospodařením příspěvkových organizací
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: neprovozuje doplňkovou činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou

MĚSTO ZLÍN
oznamuje
1. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2011
– Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
– Školní jídelna Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
v novou příspěvkovou organizaci
a) úplný název zřizovatele: město Zlín
b) název: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín
identiﬁkační číslo: 00839329
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: 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: sloučením příspěvkových organizací došlo k přechodu majetku, práv a závazků na přejímající organizaci
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1. 1992 na dobu neurčitou
2. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2010
název: Školní jídelna Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín, identiﬁkační číslo: 71007814

Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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