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èástka 1

ZØIZOVÁNÍ, ZMÌNY A ZRUENÍ PØÍSPÌVKOVÝCH ORGANIZACÍ
JIHOÈESKÝ KRAJ
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 10. 2001
1.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Èeské Budìjovice
sídlo: Èeské Budìjovice, Nemanická 10, PSÈ 370 10
identifikaèní èíslo: 00070068
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací, jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
2001 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Strakonice
sídlo: Strakonice I., Krále Jiøího z Podìbrad 772, PSÈ
386 11
identifikaèní èíslo: 00071935
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací,
jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na zá-

kladì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.10.
2001 na dobu neurèitou
3.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Prachatice
sídlo: Prachatice, ernovická 916, PSÈ 383 11
identifikaèní èíslo: 00071633
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací, jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòkové èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.10.
2001 na dobu neurèitou
4.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Tábor
sídlo: Tábor, Voická 2107, PSÈ 390 41
identifikaèní èíslo: 00072249
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací,
jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
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vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
2001 na dobu neurèitou
5.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Jindøichùv Hradec
sídlo: Jindøichùv Hradec, Jaroovská 1126/II, PSÈ 377 29
identifikaèní èíslo: 00070661
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací, jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
2001 na dobu neurèitou
6.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Písek
sídlo: Písek,Vrcovická 2148, PSÈ 397 11
identifikaèní èíslo: 00071382
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací, jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyj-
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ma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
2001 na dobu neurèitou
7.
a) úplný název zøizovatele: Jihoèeský kraj
b) název: Správa a údrba silnic Èeský Krumlov
sídlo: Èeský Krumlov, Domoradice 127, PSÈ 381 01
identifikaèní èíslo: 00070394
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa a údrba pozemních komunikací,
jejich souèástí a pøísluenství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsobu, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, vystupuje a jedná ve vech
vìcech týkajících se èinnosti organizace samostatnì vyjma záleitostí, které náleí na základì zákona è. 129/2000
Sb., o krajích do výluèné pravomoci zøizovatele a také
vyjma tìch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zøizovací listinou
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: majetek, s ním byla doposud pøísluná hospodaøit jako státní pøíspìvková organizace státu a jeho rozsah a hodnota jsou vymezeny na
základì mimoøádné inventarizace k 30. 9. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
dle zákona è. 129/2000 Sb., o krajích
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: doplòková èinnost mùe být provádìna v rozsahu èinností, k nim byla organizace zøízena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
2001 na dobu neurèitou
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje
I. pøechod 44 organizací z majetku ÈR do majetku kraje
dnem 1. 4. 2001 s pøidìlením nového identifikaèního èísla
1.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Základní umìlecká kola, Chlumec nad Cidli-
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nou, Klicperovo nám. 1/I
sídlo: Klicperovo nám. 1/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
identifikaèní èíslo: 62695258
ostatní zùstává nezmìnìno
2.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední prùmyslová kola stavební, Hradec
Králové 3, Pospíilova tø. 787
sídlo: Pospíilova tø. 787, 500 03 Hradec Králové 3
identifikaèní èíslo: 62690035
ostatní zùstává nezmìnìno
3.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Gymnázium Boeny Nìmcové, Hradec Králové,
Pospíilova tø. 324
sídlo: Pospíilova tø. 324, 500 03 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690043
ostatní zùstává nezmìnìno
4.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábø. 682
sídlo: Tylovo nábø. 682, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690060
ostatní zùstává nezmìnìno
5.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Gymnázium, Nový Bydov, Komenského 77
sídlo: Komenského 77, 504 01 Nový Bydov
identifikaèní èíslo: 62690221
ostatní zùstává nezmìnìno
6.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední prùmyslová kola, Hradec Králové,
Hradecká 647
sídlo: Hradecká 647, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690019
ostatní zùstává nezmìnìno
7.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì obchodní, Hradec Králové, Velká 3
sídlo: Velká 3, 503 41 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00527939
ostatní zùstává nezmìnìno
8.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì, Nový Bydov, Tyrova 112
sídlo: Tyrova 112, 504 01 Nový Bydov
identifikaèní èíslo: 15061566
ostatní zùstává nezmìnìno
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9.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola, Stìery, Lipová 56
sídlo: Lipová 56, 503 21 Stìery
identifikaèní èíslo: 62690272
ostatní zùstává nezmìnìno
10.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì hudebních nástrojù a nábytku, Hradec Králové,
Hradecká 1205
sídlo: Hradecká 1205, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00145238
ostatní zùstává nezmìnìno
11.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola, Nový Bydov, Jana Maláta 1869
sídlo: Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydov
identifikaèní èíslo: 62690159
ostatní zùstává nezmìnìno
12.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola veterinární a Gymnázium, Hradec Králové - Kukleny, Praská 68
sídlo: Praská 68, 501 01 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690281
ostatní zùstává nezmìnìno
13.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì slueb, Hradec Králové, Dlouhá 127
sídlo: Dlouhá 127, 500 01 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 15061752
ostatní zùstává nezmìnìno
14.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì, Hradec Králové, Hradební 1029
sídlo: Hradební 1029, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 15062848
ostatní zùstává nezmìnìno
15.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì, Tøebechovice pod Orebem, Heldovo nám. 231
sídlo: Heldovo nám. 231, 503 46 Tøebechovice pod Orebem
identifikaèní èíslo: 62690051
ostatní zùstává nezmìnìno
16.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Obchodní akademie, Hradec Králové, tø. ÈSA 274
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sídlo: tø. ÈSA 274, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690078
ostatní zùstává nezmìnìno
17.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Hradec Králové, 17. listopadu 1212
sídlo: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62060406
ostatní zùstává nezmìnìno
18.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Hradec Králové, Riegrovo námìstí 1499
sídlo: Riegrovo námìstí 1499, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 15063224
ostatní zùstává nezmìnìno
19.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Hradec Králové, U Fotochemy 1603
sídlo: U Fotochemy 1603, 501 01 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 15062759
ostatní zùstává nezmìnìno
20.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støedisko praktického vyuèování - stavební,
Hradec Králové, 17. listopadu 1212
sídlo: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové 2
identifikaèní èíslo: 45983372
ostatní zùstává nezmìnìno
21.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední zdravotnická kola, Nový Bydov, Masarykovo námìstí 2
sídlo: Masarykovo námìstí 2, 504 01 Nový Bydov
identifikaèní èíslo: 00581097
ostatní zùstává nezmìnìno

strana 5

24.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální základní kola pøi Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Fakultní nemocnice 560
sídlo: Fakultní nemocnice 560, 500 05 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 70837554
ostatní zùstává nezmìnìno
25.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Zvlátní kola, Smiøice, Palackého 205
sídlo: Palackého 205, 503 03 Smiøice
identifikaèní èíslo: 70837546
ostatní zùstává nezmìnìno
26.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pro zrakovì postiené
dìti, Hradec Králové, imkova 879
sídlo: imkova 879, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690621
ostatní zùstává nezmìnìno
27.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Zvlátní kola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123
sídlo: Smetanova 123, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
identifikaèní èíslo: 70837511
ostatní zùstává nezmìnìno
28.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální koly, Hradec Králové, Hradecká 1231
sídlo: Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62693514
ostatní zùstává nezmìnìno
29.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Zvlátní kola, Nový Bydov, Palackého 1240
sídlo: Palackého 1240, 504 01 Nový Bydov
identifikaèní èíslo: 70837538
ostatní zùstává nezmìnìno

22.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední zdravotnická kola a Vyí zdravotnická kola, Hradec Králové 2, Komenského 234
sídlo: Komenského 234, 500 02 Hradec Králové 2
identifikaèní èíslo: 00581101
ostatní zùstává nezmìnìno

30.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pro dìti s vadami øeèi,
Hradec Králové, Brnìnská 268
sídlo: Brnìnská 268, 500 06 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690558
ostatní zùstává nezmìnìno

23.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pøi Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Fakultní nemocnice 560
sídlo: Fakultní nemocnice 560, 500 05 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 70837490
ostatní zùstává nezmìnìno

31.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pro dìti s více vadami, Hradec Králové, Markovická 621
sídlo: Markovická 621, 500 03 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690574
ostatní zùstává nezmìnìno
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32.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Speciální koly pro sluchovì postiené, Hradec
Králové, tefánikova 549
sídlo: tefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690361
ostatní zùstává nezmìnìno

40.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Hradec
Králové, M. Horákové 504
sídlo: M. Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 70839956
ostatní zùstává nezmìnìno

33.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Odborné uèilitì, Uèilitì a Praktická kola,
Hradec Králové, 17. listopadu 1212
sídlo: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690400
ostatní zùstává nezmìnìno

41.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Plavecká kola, Hradec Králové, Elièino nábø.
842
sídlo: Elièino nábø. 842, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 67440576
ostatní zùstává nezmìnìno

34.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Domov mládee a Internát speciálních kol, Hradec Králové, Hradecká 1204
sídlo: Hradecká 1204, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00088293
ostatní zùstává nezmìnìno

42.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Sluba kole, Hradec Králové, Malova Lhota 39
sídlo: Malova Lhota 39, 500 09 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 48145084
ostatní zùstává nezmìnìno

35.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee, Chlumec nad Cidlinou,
9. kvìtna
sídlo: 9. kvìtna, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
identifikaèní èíslo: 62690493
ostatní zùstává nezmìnìno
36.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Domov mládee, Hradec Králové, Vocelova
1469/5
sídlo: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00528315
ostatní zùstává nezmìnìno
37.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: kola v pøírodì, Køinice 176
sídlo: Køinice 176, 550 01 Broumov
identifikaèní èíslo: 48623156
ostatní zùstává nezmìnìno
38.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Dìtský domov, Nechanice, Hrádecká 267
sídlo: Hrádecká 267, 503 15 Nechanice
identifikaèní èíslo: 62690540
ostatní zùstává nezmìnìno
39
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: kolní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219
sídlo: Hradecká 1219, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 49335499
ostatní zùstává nezmìnìno

43.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì, Hradec Králové, Vocelova 1338
sídlo: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00175790
ostatní zùstává nezmìnìno
44.
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: kola v pøírodì, Borovnièka 42
sídlo: 544 76 Borovnièka 42
identifikaèní èíslo: 60153431
ostatní zùstává nezmìnìno
II. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Královéhradecký kraj
b) název: Ústav sociální péèe pro tìlesnì postiené v Hoøicích v Podkrkonoí
sídlo: Strozziho 1333, 508 20 Hoøice v Podkrkonoí
identifikaèní èíslo: 13583212
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování ústavní sociální péèe pro obèany
s tìkými tìlesnými vadami a nemohou se pro své tìké
tìlesné postiení pøipravovat na povolání nebo potøebují ústavní zaopatøení, protoe jim nelze potøebnou péèi
zajistit v dosavadním prostøedí
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotì 140 208 Kè a dlouhodobý hmotný majetek v hodnotì 69 814 618 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
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èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- povinnost øádnì se o majetek starat, peèovat o nìj a zabezpeèit jej proti odcizení, vést o nìm evidenci, udrovat jej
v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle
plánu oprav a údrbu ve stanoveném rozsahu a provádìt
zákonné revize a prohlídky
- svìøený majetek efektivnì a ekonomicky vyuívat
- majetek úèetnì odepisovat podle odpisového plánu
- bez pøedchozího souhlasu vlastníka se nesmí majetek prodat, smìnit, darovat, pronajmout, pùjèit, zatìovat právem
tøetích osob, zejména vìcnými bøemeny, povinnost pojitìní majetku
- inventarizace vekerého movitého majetku podle zákona
o úèetnictví
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: organizace mùe vykonávat doplòkovou èinnost jen po pøedchozím schválení zøizovatelem
a nesmí být naruen hlavní pøedmìt èinnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 7.
2001 na dobu neurèitou
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje pøechod 46 organizací z majetku ÈR do majetku
kraje dnem 1. 4. 2001
1.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Základní umìlecká kola, Unièov, Litovelská 11
sídlo: Litovelská 11, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
2.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Základní umìlecká kola, Litovel, Jungmannova 740
sídlo: Jungmannova 740, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny
3.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Základní umìlecká kola - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4
sídlo: Pionýrská 4, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
4.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Základní umìlecká kola Ii Krejèího, Olomouc, Na Vozovce 32
sídlo: Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
5.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Základní umìlecká kola "erotín"
sídlo: Kaveleristù 6, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
6.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
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b) název: Gymnázium, Olomouc - Hejèín, Tomkova 45
sídlo: Tomkova 45, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
7.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Gymnázium, Olomouc, Èajkovského 9
sídlo: Èajkovského 9, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
8.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Slovanské gymnázium, Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad 13
sídlo: tø. Jiøího z Podìbrad 13, 771 11 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
9.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Gymnázium, ternberk, Horní námìstí 5
sídlo: Horní námìstí 5, 785 01 ternberk
ostatní zùstává beze zmìny
10.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Gymnázium, Unièov, Gymnazijní 257
sídlo: Gymnazijní 257, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
11.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborná kola potovní a Støední odborné uèilitì potovní, Olomouc, Na Vlèinci 3
sídlo: Na Vlèinci 3, 774 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
12.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì a Uèilitì, ternberk,
Olomoucká 74
sídlo: Olomoucká 74, 785 01 ternberk
ostatní zùstává beze zmìny
13.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední prùmyslová kola strojnická, Olomouc,
tø. l7. listopadu 49
sídlo: tø. 17. listopadu 49, 772 11 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
14.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì farmaceutické, Olomouc - Èernovír, Na Vlèinci 3
sídlo: Na Vlèinci 3, 774 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
15.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì, Odborné uèilitì a Prak-
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tická kola, Olomouc, tursova 14
sídlo: tursova 14, 772 86 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
16.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední prùmyslová kola a Obchodní akademie, Unièov, kolní 164
sídlo: kolní 164, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
17.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì, Litovel, Komenského
677
sídlo: Komenského 677, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny
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b) název: Vyí odborná kola a Støední prùmyslová kola
elektrotechnická, Olomouc, Boetìchova 3
sídlo: Boetìchova 3, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
25.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Sigmundovo støední odborné uèilitì strojírenské, Lutín, J. Sigmunda 242
sídlo: J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín
ostatní zùstává beze zmìny
26.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední zdravotnická kola a Vyí zdravotnická kola Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
sídlo: Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny

18.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì, Odborné uèilitì
a Uèilitì, Olomouc, Rooseveltova 79
sídlo: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny

27.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zvlátní kola internátní, Litovel, Palackého 938
sídlo: Palackého 938, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny

19.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Obchodní akademie, Olomouc, tø. Spojencù 11
sídlo: tø. Spojencù 11, 771 11 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny

28.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zvlátní kola, Olomouc, Sokolská 19
sídlo: Sokolská 19, 771 85 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny

20.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
sídlo: Opletalova 189, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny

29.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zvlátní kola, ternberk, Olomoucká 76
sídlo: Olomoucká 76, 785 01 ternberk
ostatní zùstává beze zmìny

21.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední zemìdìlská kola, Olomouc, U Hradiska 4
sídlo: U Hradiska 4, 774 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
22.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì technické a obchodní,
Olomouc, Kosinova 4
sídlo: Kosinova 4, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
23.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì polygrafické, Olomouc,
tø. Svobody 21
sídlo: tø. Svobody 21, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
24.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj

30.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pøi rehabilitaèním stacionáøi, Olomouc, Monerova 1
sídlo: Monerova 1, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
31.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální základní kola pøi psychiatrické léèebnì ternberk, Olomoucká 173
sídlo: Olomoucká 173, 785 01 ternberk
ostatní zùstává beze zmìny
32.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zvlátní kola, Unièov, ternberská 35
sídlo: ternberská 35, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
33.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Zvlátní kola, Olomouc - Bìlidla, Táboritù 25
sídlo: Táboritù 25, 772 00 Olomouc
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ostatní zùstává beze zmìny
34.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální kola a kolské zaøízení pro zrakovì
postiené prof. MUDr. V. Vejdovského, DrSc., Litovel, nám. Pøemysla Otakara 777
sídlo: nám. Pøemysla Otakara 777, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny
35.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Støední odborné uèilitì pro smyslovì postiené
áky, Odborné uèilitì a Praktická kola, Olomouc Svatý Kopeèek, Køièkova 4
sídlo: Køièkova 4, 783 51 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
36.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální mateøská kola, Olomouc, Blanická 16
sídlo: Blanická 16, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
37.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální mateøská kola pro dìti s vadami øeèi
a Speciální základní kola pro áky s vadami øeèi, Olomouc - Svatý Kopeèek, Bohumíra Dvorského 17
sídlo: Bohumíra Dvorského 17, 783 51 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
38.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální základní kola pøi Fakultní nemocnici, Olomouc, I. P. Pavlova 6
sídlo: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
39.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee, Olomouc, tø. l7. listopadu 47
sídlo: tø. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
40.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee, Unièov, Nádraní 530
sídlo: Nádraní 530, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
41.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Státní jazyková kola, Olomouc, tø. Kosmonautù 6
sídlo: tø. Kosmonautù 6, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
42.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dìtský domov, Olomouc, U sportovní haly 1a

strana 9

sídlo: U sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
43.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee, Litovel, Komenského 719
sídlo: Komenského 719, 784 01 Litovel
ostatní zùstává beze zmìny
44.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Olomouc,
U sportovní haly 1a
sídlo: U sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
45.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Integrovaná støední kola a Odborné uèilitì,
Unièov, Moravské námìstí 681
sídlo: Moravské námìstí 681, 783 91 Unièov
ostatní zùstává beze zmìny
46.
a) úplný název zøizovatele: Olomoucký kraj
b) název: Speciální koly, Olomouc, Svatoplukova 11
sídlo: Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc
ostatní zùstává beze zmìny
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
I. pøechod 29 organizací z majetku ÈR do majetku kraje,
který souèasnì vydal nové zøizovací listiny tìchto organizací
1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Muce 1110
sídlo: Na Muce 1110, 534 01 Holice
identifikaèní èíslo: 48161101
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
114 679 378,60 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 238
859,10 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
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- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodnejinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Gymnázium, Pardubice, Daická 1083
sídlo: Daická 1083, 530 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48160989
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
37 260 044,15 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 587 535,09 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidel-
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né inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
3. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Gymnázium, Pøelouè, Obráncù míru 1025
sídlo: Obráncù míru 1025, 535 01 Pøelouè
identifikaèní èíslo: 48161128
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy
ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
19 171 936,76 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 794 935,38 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodnejinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
4. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
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sídlo: Mozartova 449, 530 09 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161063
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì
5 817 620,05 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat,
pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková
práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné
inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
5. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Sportovní gymnázium, Pardubice, Daická 268
sídlo: Daická 268, 530 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161012
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù s dùrazem na rozvoj nadání sportovnì talentované
mládee dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních
kolách
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
414 982,- Kè, movitý majetek v hodnotì 8 484 918,70
Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat,
pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková
práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné
inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: autodoprava, pronájem nebytových
prostor v majetku mìsta Pardubice, tato èinnost nesmí
naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se
oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
6. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Obchodní akademie, Pardubice, tefánikova 325
sídlo: tefánikova 325, 530 43 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161209
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního odborného a jazykového vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb.,
o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol
ve znìní pozdìjích pøedpisù, souèástí organizace je Státní jazyková kola
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
2 678 514,33 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 038 647,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majet-
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ková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
7. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Konzervatoø, Pardubice, Sukova tøída 1260
sídlo: Sukova tøída 1260, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161110
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního odborného vzdìlání
v oboru hudba a zpìv a výchovy ákù dle zákona è.
29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích
odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
58 023 051,- Kè, movitý majetek v hodnotì 8 992 435,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
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- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
8. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední zdravotnická kola a Vyí zdravotnická kola, Pardubice, Prùmyslová 395
sídlo: Prùmyslová 395, 531 21 Pardubice
identifikaèní èíslo: 00498793
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního a vyího odborného
vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve
znìní pozdìjích pøedpisù, souèástí organizace je domov
mládee a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
69 065 490,- Kè, movitý majetek v hodnotì 8 032 045,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: stravovací a ubytovací sluby, tato
èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
9. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì, Pardubice-Polabiny, Podìbradská 94
sídlo: Podìbradská 94, 530 09 Pardubice-Polabiny
identifikaèní èíslo: 70828113
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je domov mládee a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
49 963 132,- Kè, movitý majetek v hodnotì 34 207 446,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, opravy silnièních
vozidel, poøádání vzdìlávacích kursù, ubytovací sluby,
ití textilního a odìvního zboí, koupì zboí za úèelem
jeho dalího prodeje, tato èinnost nesmí naruovat plnìní
hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
10. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední prùmyslová kola automobilní a Støední odborné uèilitì automobilní, Holice, Nádraní 301
sídlo: Nádraní 301, 534 01 Holice
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identifikaèní èíslo: 13582909
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je domov mládee a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
32 118 880,- Kè, movitý majetek v hodnotì 19 368 878,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vyuèování øízení motorových vozidel, stravovací sluby, rekvalifikaèní kursy, tato èinnost
nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
11. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední odborná kola stavební, Støední odborné uèilitì stavební a Uèilitì, Rybitví, Sokolovská 148
sídlo: Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
identifikaèní èíslo: 00191191
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy
ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je domov mládee a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
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jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
54 404 164,- Kè, movitý majetek v hodnotì 16 455 394,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: stravovací a ubytovací sluby, provádìní kursù, kolící èinnosti, provádìní stavebních prací,
planografické, reprografické a kartonání práce, tato èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace
a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
12. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední odborná kola elektrotechnická a strojní a Støední odborné uèilitì, Pardubice, Do Nového
1131
sídlo: Do Nového 1131, 530 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 15050351
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
36 810 989,- Kè, movitý majetek v hodnotì 26 196 714,65 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
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svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: pronájem rekreaèního a kolícího
støediska Benecko, rekvalifikaèní kursy v oboru elektro
a strojním, zkouky z vyhláky 50/1978 Sb., zkuební
centrum k provádìní závìreèných zkouek s mezinárodním certifikátem, tato èinnost nesmí naruovat plnìní
hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
13. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední prùmyslová kola elektrotechnická a Vyí odborná kola, Pardubice, Karla IV. 13
sídlo: Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161217
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního a vyího odborného
vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve
znìní pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
42 005 635,- Kè, movitý majetek v hodnotì 30 532 748,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krát-
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kodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nakladatelství a vydavatelství, poskytování software, kolící a vzdìlávací èinnost v oblasti
elektrotechniky, výpoèetních systémù a v oblasti úèetnictví, tato èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu
organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
14. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední prùmyslová kola chemická a Vyí odborná kola chemická, Pardubice, Na Tøísle 118
sídlo: Na Tøísle 118, 530 88 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161179
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního a vyího odborného
vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve
znìní pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
10 630 992,- Kè, movitý majetek v hodnotì 2 955 657,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
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- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
15. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední prùmyslová kola potravináøské technologie, Pardubice, nám. Republiky 116
sídlo: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161161
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního odborného vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì 13
278 011,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidel
né inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: kolící a vzdìlávací èinnost v oboru
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potravináøské technologie, mlynáøství, pekaøství a cukráøství, hostinská èinnost, testování, mìøení, chemická a mikrobiologická analýza, tato èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
16. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední odborné uèilitì plynárenské, Pardubice, Podìbradská 93
sídlo: Podìbradská 93, 530 09 Pardubice
identifikaèní èíslo: 15050670
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy
ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je domov mládee a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
38 645 192,- Kè, movitý majetek v hodnotì 5 499 714,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: kurzy svaøování, pájení a periodické pøezkuování, odborné plynárenské vzdìlávání, pedagogické minimum pro instruktory pracovi praktického
vyuèování, provádìní rekvalifikací, odborná cvièení, ubytovací a stravovací sluby, tato èinnost nesmí naruovat
plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
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17. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Støední odborné uèilitì technické a Uèilitì,
Pøelouè, Dukelské námìstí 1513
sídlo: Dukelské námìstí 1513, 535 01 Pøelouè
identifikaèní èíslo: 14450399
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování støedního vzdìlání a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních,
støedních a vyích odborných kol ve znìní pozdìjích
pøedpisù a vyhlákou è. 354/1992 Sb., o støedních kolách,
souèástí organizace je domov mládee
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
45 692 975,- Kè, movitý majetek v hodnotì 16 814 396,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
18. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Speciální základní kola pøi nemocnici, Pardubice, Kyjevská 500
sídlo: Kyjevská 500, 532 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 60157305
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování vzdìlání a výchovy ákù a dìtí
doèasnì umístìných ve zdravotnickém zaøízení dle zákona
è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích
odborných kol ve znìní pozdìjích pøedpisù, souèástí or-
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ganizace je speciální mateøská kola pøi nemocnici a kolní druina
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì 263
809,80 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat,
pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková
práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej pøed
znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné
inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
19. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Zvlátní kola a Praktická kola, Pardubice,
Kláterní 52
sídlo: Kláterní 52, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 60158981
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování vzdìlání a výchovy mentálnì postieným ákùm a dìtem dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve
znìní pozdìjích pøedpisù, souèástí organizace je Pomocná
kola a kolní druina
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì
2 330 101,80 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
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- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
20. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Základní umìlecká kola, Pardubice, Havlíèkova 925
sídlo: Havlíèkova 925, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 60158484
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování umìleckého vzdìlání v hudebním, literárnì-dramatickém, taneèním a výtvarném oboru
a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní
pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
5 909 097,65 Kè, movitý majetek v hodnotì 3 148 373,30 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit,
zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva
jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
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- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
21. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Základní umìlecká kola, Pardubice, Lonkova 510
sídlo: Lonkova 510, 530 09 Pardubice
identifikaèní èíslo: 60158514
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování umìleckého vzdìlání v hudebním, literárnì-dramatickém, taneèním a výtvarném oboru
a výchovy ákù dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních, støedních a vyích odborných kol ve znìní
pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì
3 832 918,82 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøís-
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pìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
22. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee Delta, Pardubice, Gorkého
2658
sídlo: Gorkého 2658, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 00579327
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy a vzdìlávání dìtí a mládee ve volném èase, pravidelná a pøíleitostná zájmová
èinnost, prázdninová èinnost, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tìlovýchovy, estetiky,
spoleèenských a pøírodních vìd dle zákona è. 76/1978
Sb., o kolských zaøízeních v platném znìní a vyhlákou
è. 432/1992 Sb., o støediscích pro volný èas dìtí a mládee
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
8 414 306,- Kè, movitý majetek v hodnotì 2 988 358,55 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vzdìlávací a poradenské støedisko,
nákup a prodej zboí, reklama a propagace, tato èinnost
nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
23. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
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b) název: Dùm dìtí a mládee, Pardubice, tolbova 2665
sídlo: tolbova 2665, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 00579335
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy a vzdìlávání dìtí a mládee ve volném èase, pravidelná a pøíleitostná zájmová
èinnost, prázdninová èinnost, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tìlovýchovy, estetiky,
spoleèenských a pøírodních vìd dle zákona è. 76/1978
Sb., o kolských zaøízeních v platném znìní a vyhlákou
è. 432/1992 Sb., o støediscích pro volný èas dìtí a mládee
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
23 278 137,74 Kè, movitý majetek v hodnotì 1 099 564,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
24. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Dìtský domov, Holice, Husova 623
sídlo: Husova 623, 534 11 Holice
identifikaèní èíslo: 48159638
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování plného pøímého zaopatøení dìtem
s naøízenou ústavní výchovou dle zákona è. 76/1978 Sb.,
o kolských zaøízeních ve znìní pozdìjích pøedpisù, souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
6 464 838,20 Kè, movitý majetek v hodnotì 1 286 902,90 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
25. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Dìtský domov, Pardubice, Bulharská 235
sídlo: Bulharská 235, 530 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48160865
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování plného pøímého zaopatøení dìtem
s naøízenou ústavní výchovou dle zákona è. 76/1978 Sb.,
o kolských zaøízeních ve znìní pozdìjích pøedpisù,
souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
9 378 451,40 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 688 789,20 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
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delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
26. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Domov mládee, Pardubice, Rokova 331
sídlo: Rokova 331, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48161071
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování ubytování a stravování ákù støedních a vyích odborných kol dle zákona è. 76/1978
Sb., o kolských zaøízeních ve znìní pozdìjích pøedpisù,
souèástí organizace je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
30 219 439,24 Kè, movitý majetek v hodnotì 1 950 350,50 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schvá-
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leného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
27. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Plavecká kola, Pardubice, Jiráskova 2664
sídlo: Jiráskova 2664, 531 82 Pardubice
identifikaèní èíslo: 60157445
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování plavecké výuky pro áky základních kol v rámci povinné tìlesné výchovy a pøedplavecké výuky dìtí mateøských kol v souladu s právními
pøedpisy a statutem organizace
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì 288
023,80 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neprovozuje doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
28. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice, Druby 334

èástka 1

Ústøední vìstník

sídlo: Druby 334, 530 09 Pardubice
identifikaèní èíslo: 48160806
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování komplexní péèe o zdravý psychický a sociální vývoj dìtí a ákù v procesu výchovy
a vzdìlávání dle zákona è. 76/1978 Sb., o kolských zaøízeních ve znìní pozdìjích pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì 668
945,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: realizace dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, prodej odborných uèebnic a publikací vztahujících se k vývojovým poruchám uèení, tato
èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
29. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Sluba kole, Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáe
344
sídlo: Npor. Eliáe 344, 530 09 Pardubice-Polabiny
identifikaèní èíslo: 46494707
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování obchodní a organizaèní èinnosti pro koly a kolská zaøízení, zabezpeèení výukové a výchovné èinnosti kol a kolských zaøízení, zajiování
uèebnic a uèebních pomùcek
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý majetek v hodnotì
2 468 180,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem efektivnì a ekonomicky
- svìøený majetek se nesmí bez souhlasu zøizovatele prodat, pùjèit, zastavit, vloit, darovat, vyøadit, svìøit majetková práva jiné osobì
- pronajímání majetku bez souhlasu zøizovatele pouze krátkodobì, nejdéle vak na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu
delí jednoho roku je nutný pøedchozí souhlas zøizovatele
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v hodnotì nad 500 tis. Kè podléhají souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek vdy, movitý majetek
s ohledem na moná rizika, pokud zøizovatel nerozhodne
jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: truhláøství, zámeènictví, revize tìlocvièného náøadí, montá, opravy, revize elektrického
zaøízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojù,
planografické sluby, tato èinnost nesmí naruovat plnìní
hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
2001 na dobu neurèitou
II. slouèení organizací v novou organizaci dnem 1. 1. 2002
- Správa a údrba silnic Chrudim se sídlem v Chrudimi
- Správa a údrba silnic Litomyl se sídlem v Litomyli
- Správa a údrba silnic Ústí nad Orlicí se sídlem v Ústí
nad Orlicí
- s pøíspìvkovou organizací Správa a údrba silnic Pardubice, se sídlem v Pardubicích
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Pardubický kraj
b) název: Správa a údrba silnic Pardubického kraje
sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
identifikaèní èíslo: 00085031
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zajitìní správy a údrby silnic II. a III. tøídy
v majetku Pardubického kraje, výkon vlastnických práv
kraje k silnicím II. a III. tøídy vèetnì jejich souèástí a pøísluenství v rámci pùsobnosti Pardubického kraje
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
5 285 154 338,35 Kè, movitý majetek v hodnotì 190 534
176,57 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- úèelné a hospodárné vyuití majetku, jiným zpùsobem lze
majetek pouít jen se svolením zøizovatele s výjimkou
umístìní reklamních zaøízení, uloení inenýrských sítí,
zøízení sjezdù, pøipojení podnikatelských subjektù a zvlátního uívání komunikací ve smyslu zákona o pozemních
komunikacích
- svìøený majetek se nesmí bez pøedchozího souhlasu zøizovatele prodat, zastavit, vloit, darovat, pøenechat jinému do uívání (dát do pronájmu nebo zapùjèit) na dobu
delí ne jeden rok, zatíit vìcným bøemenem (s výjimkou umístìní inenýrských sítí do tìlesa komunikace)
- o majetek se starat s péèí øádného hospodáøe, chránit jej
pøed znièením, pokozením, odcizením nebo zneuitím
a pøed neoprávnìnými zásahy
- zabezpeèení pravidelných a pøíslunými pøedpisy stanovených revizí a technických prohlídek majetku
- udrování majetku v provozuschopném stavu, provádìní
jeho údrby a oprav
- stavební opravy, úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku s výjimkou silnièního majetku v hodnotì nad 500
tis. Kè podléhají písemnému souhlasu zøizovatele
- vedení operativní a úèetní evidence, provádìní pravidelné inventarizace majetku
- úèetní odpisy majetku se provádìjí dle zøizovatelem schváleného odpisového plánu
- povinnost pojistit nemovitý majetek s výhradou silnièního
majetku vdy, movitý majetek s ohledem na moná rizika,
pokud zøizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: koupì zboí za úèelem dalího prodeje a jeho prodej, provádìní staveb vèetnì jejich zmìn
a udrovacích prací na nich a jejich odstraòování, silnièní
doprava nákladní, inenýrská èinnost v investièní výstavbì, ubytovací èinnost, tato èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou

a III. tøídy, vèetnì jejich souèástí a pøísluenství v rámci
své územní pùsobnosti, správa a údrba silnic II. a III.
tøídy, jejich souèástí a pøísluenství v rámci územní pùsobnosti organizace, údrba silnic I. tøídy, rychlostních
silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, vèetnì jejich souèástí a pøísluenství v rámci územní pùsobnosti organizace, zabezpeèení výstavby a modernizace
silnic II. a III. tøídy a jejich souèástí a dalích staveb nutných pro provoz a jejich údrbu
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
6 568 492,- Kè, movitý majetek v hodnotì 180 988,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je oprávnìna s pøedchozím písemným souhlasem zøizovatele provádìt na nemovitém majetku stavební úpravy dle § 60 zákona è. 50/1976
- pronajímat nemovitý majetek na dobu urèitou delí ne 1
rok, dávat do výpùjèky
- pronajímat nemovitý majetek bez pøedchozího souhlasu
zøizovatele na dobu neurèitou s maximální tøímìsíèní výpovìdní lhùtou nebo na dobu urèitou, maximálnì vak
na 1 rok
- organizace není oprávnìna bez pøedchozího písemného
souhlasu zøizovatele vekerý nemovitý majetek pøevádìt
na tøetí osoby, zatíit vìcnými bøemeny, zastavit
- vyøazení movitého majetku podléhá schválení zøizovatelem,
- výnosy z pøípadného prodeje neupotøebitelného majetku
jsou pøíjmem organizace, která je pouije výhradnì pro
rozvoj a modernizaci ve své hlavní èinnosti
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: poskytování technických slueb,
technické èinnosti v dopravì, pøípravné práce pro stavby, velkoobchod, specializovaný maloobchod, provádìní
staveb, jejich zmìn a odstraòování, opravy silnièních vozidel, opravy pracovních strojù, silnièní motorová doprava nákladní
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou

PLZEÒSKÝ KRAJ
oznamuje zruení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2001
název: Støedisko slueb kolám, Domalice
sídlo: Branská 5, 344 01 Domalice,
identifikaèní èíslo: 70844895

2.
a) úplný název zøizovatele: Ústecký kraj
b) název: Diagnostický ústav sociální péèe Èíkovice
sídlo: 411 12 Èíkovice
identifikaèní èíslo: 70947953
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování speciálnì pedagogické, psychologické, lékaøské a sociální diagnostiky lidem s mentálním postiením starím 3 let a zajiování komplexní
ústavní péèe po stránce sociální, zdravotní a hmotného
zaopatøení
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì

ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
1.
a) úplný název zøizovatele: Ústecký kraj
b) název: Správa a údrba silnic Ústeckého kraje
sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
identifikaèní èíslo: 00080837
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: výkon vlastnických práv kraje k silnicím II.
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- hlavní budova èp. 172, a dalí 3 budovy bez èp., parcela
è. 207, parc. è. 472, parc. è. 473, parc. è. 474, ostatní plocha,
veøejná zeleò - parc. è. 272/5 a parc. è. 272/12, ve k. ú.
Èíkovice, obec Èíkovice, zapsáno na LV è. 407
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je oprávnìna nemovitý majetek pronajímat bez
souhlasu zøizovatele na dobu urèitou maximálnì na l rok
- po pøedchozím písemném souhlasu zøizovatele organizace
je oprávnìna provádìt na nemovitém majetku stavební
úpravy, dávat jej do výpùjèky, pronajímat nemovitý majetek na dobu urèitou delí ne 1 rok
- nelze majetek pøevádìt na tøetí osoby, zatíit jej vìcnými
bøemeny ani zastavit
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nevykonává doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3.
a) úplný název zøizovatele: Ústecký kraj
b) název: Ústav sociální péèe pro tìlesnì postiené dospìlé
Snìdovice
sídlo: 411 74 Snìdovice
identifikaèní èíslo: 70948062
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zajiování komplexní ústavní péèe po stránce
sociální, zdravotní a hmotného zaopatøení lidem s tìkým
tìlesným postiením, kteøí ukonèili povinnou kolní docházku nebo kteøí ukonèili pøípravu na budoucí povolání
a nelze jim zajistit potøebnou péèi v dosavadním prostøedí
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- hlavní budova zámku èp. 1, budova koly èp. 44, ubytovna na parcele è. 47/1 a dalí 2 budovy bez èp., parc. è.
28, parc. è. 46/1, parc. è. 46/2, parc. è. 47/1, parc. è. 48,
parc. è. 46/3, zahrada parc. è. 118/3, veøejná zeleò - parc.
è. 77/2, parc. è. 121/1, travní porost parc. è. 118/2 a ostatní plocha parc. è. 121/2, ve k. ú. Snìdovice, obec Snìdovice, zapsáno na LV è. 81
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je oprávnìna nemovitý majetek pronajímat bez
souhlasu zøizovatele na dobu urèitou maximálnì na l rok
- po pøedchozím písemném souhlasu zøizovatele organizace
je oprávnìna provádìt na nemovitém majetku stavební
úpravy, dávat jej do výpùjèky, pronajímat nemovitý majetek na dobu urèitou delí ne 1 rok
- nelze majetek pøevádìt na tøetí osoby, zatíit jej vìcnými
bøemeny ani zastavit
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: poskytování slueb pro zemìdìlství
a zahradnictví, poskytování technických slueb, masérské, rekondièní a regeneraèní sluby, provozování silnièní osobní dopravy
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
1. slouèení pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
- Dùm dìtí a mládee Sluníèko, Otrokovice
- Dùm dìtí a mládee, Tlumaèov
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Zlínský kraj
b) název: Dùm dìtí a mládee Sluníèko, Otrokovice
sídlo: tø. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice
identifikaèní èíslo: 44118198
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy a vzdìlávání mimo vyuèování a plnìní rekreaèní funkce dle zákona è. 76/1978
Sb., o kolských zaøízeních
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý v hodnotì 286 518,70
Kè; nemovitý v hodnotì 7 439 587,50 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- povinnost o majetek peèovat, chránit jej, dbát o jeho dalí
rozvoj a zvelebení, udrovat jej, provádìt jeho opravy
a vést o nìm evidenci a úèetnictví
- investièní èinnost lze provádìt jen s pøedchozím souhlasem zøizovatele
- svìøený majetek nelze prodat, smìnit, darovat, zatíit zástavním právem ani vìcnými bøemeny, vloit jej do majetku právnických osob s výjimkou monosti prodat movitý majetek jen po pøedchozím souhlasu zøizovatele, movitý majetek, který byl zhotoven organizací v rámci produktivní èinnosti, mùe organizace prodat i bez pøedchozího souhlasu zøizovatele
- bez souhlasu zøizovatele lze pronajímat nemovitý majetek
a z movitého majetku výluènì zaøízení a vybavení pronajímaného nemovitého majetku maximálnì na období 1
roku s jednomìsíèní výpovìdní lhùtou, a to pouze za podmínky, e pronajímaný majetek organizace doèasnì nepotøebuje k plnìní svých úkolù a pronajme ho za cenu
v místì a v dobì uzavøení smlouvy obvyklou
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2. slouèení pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
- Støedisko praktického vyuèování, Sluovice
- Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Otrokovice
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Zlínský kraj
b) název: Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Otrokovice
sídlo: tø. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
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identifikaèní èíslo: 00128198
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy a vzdìlávání dle zákona
è. 29/1984 Sb., o soustavì základních kol, støedních kol
a vyích odborných kol a zákonem è. 564/1990 Sb.,
o státní správì a samosprávì ve kolství
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý v hodnotì 4 964
963,99 Kè nemovitý v hodnotì 61 541 278,88 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- povinnost o majetek peèovat, chránit jej, dbát o jeho dalí
rozvoj a zvelebení, udrovat jej, provádìt jeho opravy
a vést o nìm evidenci a úèetnictví
- investièní èinnost lze provádìt jen s pøedchozím souhlasem zøizovatele
- svìøený majetek nelze prodat, smìnit, darovat, zatíit zástavním právem ani vìcnými bøemeny, vloit jej do majetku právnických osob s výjimkou monosti prodat movitý majetek jen po pøedchozím souhlasu zøizovatele, movitý majetek, který byl zhotoven organizací v rámci produktivní èinnosti, mùe organizace prodat i bez pøedchozího souhlasu zøizovatele
- bez souhlasu zøizovatele lze pronajímat nemovitý majetek
a z movitého majetku výluènì zaøízení a vybavení pronajímaného nemovitého majetku maximálnì na období 1
roku s jednomìsíèní výpovìdní lhùtou, a to pouze za podmínky, e pronajímaný majetek organizace doèasnì nepotøebuje k plnìní svých úkolù a pronajme ho za cenu
v místì a v dobì uzavøení smlouvy obvyklou
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: ubytovací sluba na DM, hostinská
èinnost, vyuèování øízení motorových vozidel, silnièní
motorová doprava nákladní, zednictví, vodotopenáøství,
topenáøství, zámeènictví, organizace kurzù, provoz tìlovýchovných zaøízení, kovoobrábìèství, výroba, instalace
a opravy el. strojù a pøístrojù, výroba výrobkù z plastù a aplikace, provozování cestovní kanceláøe
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: Zlínský kraj
b) název: Krajská knihovna Frantika Bartoe
sídlo: tø. T. Bati 204, 761 60 Zlín
identifikaèní èíslo: 70947422
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìmìtu èinnosti: poskytování veøejných knihovnických a informaèních slueb ve Zlínském kraji podle zákona è. 257/
2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických a informaèních slueb
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: organizace k datu zøízení nemá
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svìøen do správy nemovitý majetek
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- povinnost o majetek peèovat, chránit jej, dbát o jeho dalí
rozvoj a zvelebení, udrovat jej, provádìt jeho opravy
a vést o nìm evidenci a úèetnictví
- investièní èinnost lze provádìt jen s pøedchozím souhlasem zøizovatele
- svìøený majetek nelze zatíit zástavním právem ani vìcnými bøemeny, ani jej vloit do majetku právnických osob,
- oprávnìní bez souhlasu zøizovatele disponovat s movitými vìcmi, které jí byly svìøeny do správy do maximální
výe poøizovací ceny 10 000,- Kè u jedné movité vìci
- pøi nakládání s knihovními fondy je organizace povinna øídit se ustanoveními zákona è. 257/2001 Sb.
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: polygrafická výroba, specializovaný
maloobchod, reklamní èinnost a marketing
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD JIHLAVA
oznamuje zruení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2001
název: Státní zámek Telè
sídlo: námìstí Zachariáe z Hradce 1, 588 56 Telè
identifikaèní èíslo: 00405582
OKRESNÍ ÚØAD LOUNY
oznamuje zruení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2001
název: Státní zámek Krásný Dvùr
sídlo: Krásný Dvùr 1, 439 72 Krásný Dvùr
identifikaèní èíslo: 360732
MÌSTO DÌÈÍN
oznamuje vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 2. 2002
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Dìèín
b) název: Dùm dìtí a mládee Dìèín IV, Teplická 344/38
sídlo: Teplická 344/38, 405 02 Dìèín IV - Podmokly
identifikaèní èíslo: 70949565
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovnì vzdìlávací, pøípadnì
rekreaèní èinnosti pro dìti, mláde, pøíp. jejich rodièù a dalí dospìlé zájemce v jejich volném èase pravidelnou i pøíleitostnou zájmovou èinností, prázdninovou èinností, s nabídkou spontánních aktivit bìhem celého roku, poskytování slueb jednotlivcùm nebo organizacím v souladu se
svým posláním
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: zøizovatel pøedává Domu dìtí
a mládee do správy nemovitý majetek, který je vlastnictvím zøizovatele, k zajitìní úèelu, ke kterému byl zøízen
a k jeho vlastnímu hospodáøskému vyuití, seznam tohoto majetku je uveden v pøíloze è. 1 (v èlenìní na dlouhodobý
hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek), která
je nedílnou souèástí zøizovací listiny, drobný majetek do
3 000,- Kè je pøedán Domu dìtí a mládee v pøíloze è. 2,
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která je nedílnou souèástí zøizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je povinna se o svìøený majetek øádnì starat,
peèovat o nìj a opravovat jej
- organizace je povinna provádìt zákonné revize
- majetek je nedotknutelný, tj. nesmí být zcizen, vloen, nesmí s ním být ruèeno
- zøizovatel povoluje provádìní úèetních odpisù
- organizace je povinna vést pøedepsanou evidenci svìøeného
majetku a v termínech urèených zøizovatelem provádìt jeho inventarizaci
- organizace bude dvakrát roènì (k 30. 6., 31. 12.) pøedkládat zmìny v movitém majetku pro uvedení do operativní
evidence mìsta
- mìsto Dìèín vede majetek na podrozvahových úètech,
- schválení prominutí pohledávek (resp. odpisu nedoplatkù)
ve výi do 5. 000,- Kè vèetnì a povolování splátek nedoplatkù s dobou splatnosti do 18 mìsícù a výí nedoplatkù do 20. 000,- Kè vèetnì se deleguje na øeditele organizace
- schválení prominutí pohledávek (resp. odpisu nedoplatkù)
ve výi od 5. 000,- Kè do 20. 000,- Kè vèetnì a povolení
splátek nedoplatkù s dobou splatnosti do 18 mìsícù a výi
nedoplatku nad 20. 000,- Kè podléhá schválení radì mìsta, ádosti vè. struèného stanoviska správce nemovitosti
zejména k platební kázni adatele a okolnostem vzniku
nedoplatku do jednání RM pøedkládá vìcnì pøísluný odbor
- prominutí pohledávek nad 20. 000,- Kè a povolení splátek
nedoplatkù s dobou splatnosti delí ne 18 mìsícù podléhá
schválení zastupitelstvu mìsta
- movitý majetek vede organizace v úèetní evidenci
- povinností organizace je zajitìní provozu, bìné údrby,
oprav a rozvoje majetku,
- nemovitý majetek mùe organizace pronajímat bez souhlasu zøizovatele do 30 dnù, na dobu nad 30 dní v souladu
se zákonem o obcích tj. se souhlasem rady mìsta
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: kurzy, ubytování, pronájmy prostor,
poøádání kulturních a zábavných poøadù s vyuitím výsledkù vlastní zájmové èinnosti, prodej pøebytkù výrobkù
z èinnosti, tato èinnost nesmí naruovat plnìní hlavního
úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 2.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO DOMALICE
oznamuje vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Domalice
b) název: Základní umìlecká kola Domalice
sídlo: B. Nìmcové 119, 344 11 Domalice
identifikaèní èíslo: 70942285
detaované pracovitì: 345 34 Klenèí pod Èerchovem 330,
okres Domalice
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování vzdìlání je vymezeno zákonem
29/1984 Sb., o soustavì základních a støedních kol, ve
znìní pozdìjích pøedpisù a vyhlákou 292/1991 Sb., o zá-
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kladních umìleckých kolách, ve znìní pozdìjích pøedpisù a dalími provádìcími pøedpisy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek je svìøen
do uívání na základì samostatných nájemních smluv uzavøených mezi mìstem Domalice a Èeskou provincií Øádu sv. Augustina a mezi mìstem Domalice a obcí Klenèí
pod Èerchovem, movitý majetek v hodnotì 1 958 074,60 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- bez souhlasu zøizovatele nesmí být majetek zcizen, prodán,
nesmí jím být ruèeno, nesmí být pronajímán ani pùjèován
s výjimkou hudebních nástrojù pro potøeby ákù a pedagogických pracovníkù Základní umìlecké koly, nesmí
být koupen, pokud poøizovací cena majetku pøesáhne 30
tis. Kè
- úèetní odpisy a evidence majetku dle zákona o úèetnictví,
inventarizace majetku
- zajitìní vèasné a øádné údrby a oprav, vèetnì periodických revizí
- povinnost o majetek øádnì peèovat, opravovat jej a udrovat
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO JAROMÌØ
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
1.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìø
zaøazení do okresu: Náchod
b) název: Základní kola Jaromìø, Na Ostrovì 4
sídlo: Na Ostrovì 4, 551 01 Jaromìø
identifikaèní èíslo: 70926336
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání vèetnì umonìní náboenské výchovy dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních a støedních kol (kolský zákon)
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 4 vèetnì pozemkù, parcela è. 932/1, v ulici
Na Ostrovì, zapsán na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001,
pro k. ú. Jaromìø, budova èp. 316 vèetnì pozemkù, parc.
è. 1491 v ulici Na Ptákách, veden na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001 pro k. ú. Jaromìø, movitý majetek v hodnotì 10 897 879,30 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- øádné vyuívání majetku pro úèely, pro které byla zøízena
- na základì zákona è. 250/2000 Sb., zùstává pøedávaný majetek ve vlastnictví zøizovatele, organizace majetek vede
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na podrozvahových úètech a tento majetek neodepisuje
- organizace je oprávnìna majetek vyøazovat, prodávat, bezplatnì pøedávat a do výe 20 000,- Kè a krátkodobì pronajmout tu èást nemovitého majetku, kterou nepotøebuje
pøi plnìní hlavního úèelu
- pronájem pøesahující dobu jednoho roku musí být schválen
zøizovatelem
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìø
zaøazení do okresu: Náchod
b) název: Základní kola Boeny Nìmcové Jaromìø, Husovo námìstí 352
sídlo: Husovo námìstí 352, 551 01 Jaromìø
identifikaèní èíslo: 70926662
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání vèetnì umonìní náboenské výchovy dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních a støedních kol (kolský zákon)
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 352 vèetnì pozemkù, parcela è. 1529, parcela
è. 1530, zapsán na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001,
pro k. ú. Jaromìø, budova èp. 287 vèetnì pozemkù, parc.
è. 1059, parc. è. 1060, veden na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001 pro k. ú. Jaromìø, movitý majetek v hodnotì
14 345 192,55 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- øádné vyuívání majetku pro úèely, pro které byla zøízena
- na základì zákona è. 250/2000 Sb., zùstává pøedávaný majetek ve vlastnictví zøizovatele, organizace majetek vede
na podrozvahových úètech a tento majetek neodepisuje
- organizace je oprávnìna majetek vyøazovat, prodávat, bezplatnì pøedávat a do výe 20 000,- Kè a krátkodobì pronajmout tu èást nemovitého majetku, kterou nepotøebuje
pøi plnìní hlavního úèelu
- pronájem pøesahující dobu jednoho roku musí být schválen
zøizovatelem
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìø
zaøazení do okresu: Náchod
b) název: Základní kola Jaromìø-Josefov, Sadová 371
sídlo: Sadová 371, 551 02 Jaromìø-Josefov
identifikaèní èíslo: 70932085
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání vèetnì umo-
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nìní náboenské výchovy dle zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních a støedních kol (kolský zákon)
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- èást budovy èp. 370 vèetnì pozemkù, parcela è. 297/4,
zapsán na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001, pro k. ú.
Josefov u Jaromìøe, budova èp. 371 vèetnì pozemkù, parc.
è. 297/6, parc. è. 297/2 parc. è. 297/5, parc. è. 297/7 parc.
è. 748, veden na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001 pro
k. ú. Josefov u Jaromìøe, movitý majetek v hodnotì 29
260 609,15 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- øádné vyuívání majetku pro úèely, pro které byla zøízena
- na základì zákona è. 250/2000 Sb., zùstává pøedávaný majetek ve vlastnictví zøizovatele, organizace majetek vede
na podrozvahových úètech a tento majetek neodepisuje
- organizace je oprávnìna majetek vyøazovat, prodávat, bezplatnì pøedávat a do výe 20 000,- Kè a krátkodobì pronajmout tu èást nemovitého majetku, kterou nepotøebuje
pøi plnìní hlavního úèelu
- pronájem pøesahující dobu jednoho roku musí být schválen
zøizovatelem
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
4.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìø
zaøazení do okresu: Náchod
b) název: kolní jídelna, Na Karlovì 181, Jaromìø
sídlo: Na Karlovì 181, 551 01 Jaromìø
identifikaèní èíslo: 70926719
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování stravy dle zákona è. 76/1978 Sb.,
o kolských zaøízeních a dále vyhlákou Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy è. 48/1993 Sb., o kolním
stravování a provádìcími pokyny k této vyhláce
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 181 vèetnì pozemkù, parcela è. 1422/3, parc.
è. 1422/1 zapsán na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001,
pro k. ú. Jaromìø, movitý majetek v hodnotì 3 334 740,10 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- øádné vyuívání majetku pro úèely, pro které byla zøízena
- na základì zákona è. 250/2000 Sb., zùstává pøedávaný majetek ve vlastnictví zøizovatele, organizace majetek vede
na podrozvahových úètech a tento majetek neodepisuje
- organizace je oprávnìna majetek vyøazovat, prodávat, bezplatnì pøedávat a do výe 20 000,- Kè a krátkodobì pro-
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najmout tu èást nemovitého majetku, kterou nepotøebuje
pøi plnìní hlavního úèelu
- pronájem pøesahující dobu jednoho roku musí být schválen
zøizovatelem
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
5.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìø
zaøazení do okresu: Náchod
b) název: kolní jídelna Vodárenská ulice, Jaromìø-Josefov
sídlo: Vodárenská ulice, 551 02 Jaromìø-Josefov
identifikaèní èíslo: 70926824
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování stravy dle zákona è. 76/1978 Sb.,
o kolských zaøízeních a dále vyhlákou Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy è. 48/1993 Sb., o kolním stravování a provádìcími pokyny k této vyhláce
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: vedoucí
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- èást budovy èp. 352 vèetnì pozemkù, parcela è. 297/4,
zapsán na listu vlastnictví zøizovatele è. 10001, pro k. ú.
Josefov u Jaromìøe, movitý majetek v hodnotì 2 260
480,60 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- øádné vyuívání majetku pro úèely, pro které byla zøízena
- na základì zákona è. 250/2000 Sb., zùstává pøedávaný majetek ve vlastnictví zøizovatele, organizace majetek vede
na podrozvahových úètech a tento majetek neodepisuje
- organizace je oprávnìna majetek vyøazovat, prodávat, bezplatnì pøedávat a do výe 20 000,- Kè a krátkodobì pronajmout tu èást nemovitého majetku, kterou nepotøebuje
pøi plnìní hlavního úèelu
- pronájem pøesahující dobu jednoho roku musí být schválen
zøizovatelem
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO JAROMÌØICE NAD ROKYTNOU
oznamuje vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Jaromìøice nad Rokytnou
zaøazení do okresu: Tøebíè
b) název: Mateøská kola Jaromìøice nad Rokytnou
sídlo: Husova 168, 675 51 Jaromìøice nad Rokytnou
identifikaèní èíslo: 70942994
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zajiování vestranné péèe o dìti pøedkolního vìku, souèástí M je kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 168 na pozemku st. pl 517, parc. è. 2539/3,
parc. è. 186/1, v k. ú. Jaromìøice n/Rokytnou a obci Jaromìøice n/Rokytnou, ve zapsáno u k. ú. v Tøebíèi na LV
è. 10001, movitý majetek dle zøizovací listiny (pøíloha è. 1)
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
hospodaøení organizace, finanèní vztahy mezi zøizovatelem a pøíspìvkovou organizací se øídí platnou právní úpravou, pøedevím zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù a zákonem è. 563/1991
Sb., o úèetnictví
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO KAPLICE
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
l.
a) úplný název zøizovatele: mìsto Kaplice
zaøazení do okresu: Èeský Krumlov
b) název: Kulturní a informaèní centrum Kaplice, Linecká 305
sídlo: Linecká 305, 382 41 Kaplice
identifikaèní èíslo: 70933651
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: organizace je zøízena pro potøeby celkového
kulturního rozvoje sídla za úèelem kulturní, informaèní,
výchovné a vzdìlávací èinnosti, poøádání kulturních produkcí, výstav, pøehlídek, odborných kurzù, kolení, vydávání a veøejné íøení periodického tisku regionálního, èinnost informaèních a zpravodajských kanceláøí, reklamní
èinnost a marketing, kopírovací práce, specializovaný maloobchod - mapy, pohledy, propagaèní materiál, drobné
upomínkové pøedmìty
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - budova
èp. 434 s parc. è. 388, parc. è. 386/1 veøejné prostranství
pøed kulturním domem, dùm èp. 305 se do správy nepøedává, zde je organizace uivatelem vymezených prostor,
které vyuívá ke své èinnosti, movitý majetek dle inventurního soupisu k 31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je povinna se o tento majetek øádnì starat a peèovat, vést o nìm evidenci, udrovat jej a opravovat, provádìt zákonné revize
- efektivnì a ekonomicky úèelnì svìøený majetek vyuívat,
provádìt odpisy
- nemovitý majetek nelze prodávat, ruèit jím a zastavovat
jej bez pøedchozího písemného souhlasu zøizovatele
- nebytové prostory lze krátkodobì pronajímat, tj. na dobu
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kratí ne 30 dnù k výchovnì vzdìlávacím a jiným úèelùm
tak, aby nebyl naruen chod organizace, dlouhodobé pronájmy musí schválit zøizovatel
- movitý majetek se svìøuje s právy vyøazení, likvidace, poøízení, zapùjèení a prodeje za ceny obvyklé bez souhlasu
zøizovatele, pokud tento majetek nebude upotøebitelný
v ostatních zaøízeních mìsta
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: mìsto Kaplice
zaøazení do okresu: Èeský Krumlov
b) název: Mateøská kola Kaplice, Nové Domky 643
sídlo: Nové Domky 643, 382 41 Kaplice
identifikaèní èíslo: 70922624
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování pøedkolní výchovy v souladu
s platnými právními pøedpisy ÈR, zabezpeèení stravování
dìtí a pracovníkù kolských zaøízení dle platných právních
pøedpisù ÈR
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - budova
mateøské koly èp. 643 se st. p. 396/2 a parc. è. 396/1,
movitý majetek dle inventurního soupisu k 31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je povinna se o tento majetek øádnì starat a peèovat, vést o nìm evidenci, udrovat jej a opravovat, provádìt zákonné revize
- efektivnì a ekonomicky úèelnì svìøený majetek vyuívat,
provádìt odpisy
- nemovitý majetek nelze prodávat, ruèit jím a zastavovat
bez pøedchozího písemného souhlasu zøizovatele
- nebytové prostory lze pronajímat k výchovnì vzdìlávacím
a jiným úèelùm tak, aby nebyl naruen chod organizace
a hlavní úèel, ke kterému byla organizace zøízena, k pronáj
mu musí být vdy písemný pøedchozí souhlas rady mìsta
- movitý majetek se svìøuje s právy vyøazení, likvidace, poøízení, zapùjèení a prodeje za ceny obvyklé bez souhlasu
zøizovatele, pokud tento majetek nebude upotøebitelný
v ostatních kolských zaøízeních
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: mìsto Kaplice
zaøazení do okresu: Èeský Krumlov
b) název: Mateøská kola Kaplice, 1. máje 771
sídlo: 1. máje 771, 382 41 Kaplice
identifikaèní èíslo: 70922616
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování pøedkolní výchovy v souladu
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s platnými právními pøedpisy ÈR, zabezpeèení stravování
dìtí a pracovníkù kolských zaøízení dle platných právních
pøedpisù ÈR
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - budova
mateøské koly èp. 771 s parc. è. 2029/6, movitý majetek
k 31. 12. 2001 dle inventurního soupisu
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- organizace je povinna se o tento majetek øádnì starat a peèovat, vést o nìm evidenci, udrovat jej a opravovat, provádìt zákonné revize
- efektivnì a ekonomicky úèelnì svìøený majetek vyuívat,
provádìt odpisy
- nemovitý majetek nelze prodávat, ruèit jím a zastavovat
bez pøedchozího písemného souhlasu zøizovatele
- nebytové prostory lze pronajímat k výchovnì vzdìlávacím
a jiným úèelùm tak, aby nebyl naruen chod organizace
a hlavní úèel, ke kterému byla organizace zøízena, k pronájmu musí být vdy písemný pøedchozí souhlas rady mìsta
- movitý majetek se svìøuje s právy vyøazení, likvidace, poøízení, zapùjèení a prodeje za ceny obvyklé bez souhlasu
zøizovatele, pokud tento majetek nebude upotøebiteln v ostatních kolských zaøízeních
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO KARLOVY VARY
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
l.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Karlovy Vary
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní kola Karlovy Vary, 1. máje 1
sídlo: 1. máje 58/1, 360 06 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70933774
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání v rozsahu
obecnì závazných právních pøedpisù v oblasti základního
kolství, provozování kolní jídelny vèetnì nákupu potravin a prodeje stravy, provozování kolní druiny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
1 994 400,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
organizaci byla vymezena práva ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 písm. f) zákona è. 250/2000 Sb., zpùsobem stanoveným zøizovací listinou a smìrnicí pro nakládání s majetkem pøíspìvkové organizace
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøís-

èástka 1

Ústøední vìstník

pìvkové organizace: pronájem bytových a nebytových
prostor, pronájem tìlocvièen
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Karlovy Vary
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní kola Dukelských hrdinù, Karlovy
Vary, Moskevská 25
sídlo: Moskevská 1117/25, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70933766
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání v rozsahu
obecnì závazných právních pøedpisù v oblasti základního
kolství, provozování kolní jídelny vèetnì nákupu potravin a prodeje stravy, provozování kolní druiny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
1 468 000,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
organizaci byla vymezena práva ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 písm. f) zákona è. 250/2000 Sb., zpùsobem stanoveným zøizovací listinou a smìrnicí pro nakládání s majetkem pøíspìvkové organizace
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, realitní èinnost,
pronájem nemovitostí mimo reim ivnostenského zákona, reklamní èinnost a marketing, provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a zaøízení slouících k regeneraci, rekondici a rekvalifikaci
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Karlovy Vary
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní kola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19
sídlo: Kollárova 533/19, 360 09 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70933782
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání v rozsahu
obecnì závazných právních pøedpisù v oblasti základního
kolství, provozování kolní jídelny vèetnì nákupu potravin a prodeje stravy, provozování kolní druiny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
12 811 200,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
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organizaci byla vymezena práva ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 písm. f) zákona è. 250/2000 Sb., zpùsobem stanoveným zøizovací listinou a smìrnicí pro nakládání s majetkem pøíspìvkové organizace
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, realitní èinnost,
pedagogické sluby a vzdìlávání, reklamní èinnost, provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a zaøízení
slouících k regeneraci, rekondici a rekvalifikaci
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
4.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Karlovy Vary
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní kola Karlovy Vary, Potovní 19
sídlo: Potovní 1734/19, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70933758
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání v rozsahu
obecnì závazných právních pøedpisù v oblasti základního
kolství, provozování kolní jídelny vèetnì nákupu potravin a prodeje stravy, provozování kolní druiny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
14 404 800,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
organizaci byla vymezena práva ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 písm. f) zákona è. 250/2000 Sb., zpùsobem stanoveným zøizovací listinou a smìrnicí pro nakládání s majetkem pøíspìvkové organizace
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: pronájem tìlocvièny, pronájem nebytových prostor v areálu koly
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO KRAVAØE
oznamuje vznik pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2002
1.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Kravaøe
zaøazení do okresu: Opava
b) název: Základní kola Kravaøe
sídlo: Komenského 14/658, 747 21 Kravaøe
identifikaèní èíslo: 70940088
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání dle pøísluných právních pøedpisù, souèástí Z je kolní jídelna a kolní druina
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
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- budovy èp. 658, 542, 126, pozemky parc. è. 467, 468,
471, 483/1, 483/2, 491/2, 495, 496, 497, 498, 499, 542,
2349, 2350, movitý majetek dle inventárního soupisu ke
31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vzdìlávací kursy, poøádání sportovních, kulturních a výchovných akcí, pronájem nemovitostí
a movitých vìcí, nákup zboí za úèelem jeho dalího prodeje, stravování cizích osob
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Kravaøe
zaøazení do okresu: Opava
b) název: Základní kola Kravaøe-Kouty
sídlo: Bolatická 9/97, 747 21 Kravaøe-Kouty
identifikaèní èíslo: 70940070
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání dle pøísluných právních pøedpisù, souèástí Z je kolní jídelna-výdejna a kolní druina
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 97, pozemky parc. è. 1247, 1248, 1249, movitý
majetek dle inventárního soupisu ke 31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vzdìlávací kursy, poøádání sportovních, kulturních a výchovných akcí, pronájem nemovitostí
a movitých vìcí, nákup zboí za úèelem jeho dalího prodeje
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
3.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Kravaøe
zaøazení do okresu: Opava
b) název: Mateøská kola Kravaøe, Petra z Kravaø
sídlo: Petra z Kravaø 9/3165, 747 21 Kravaøe
identifikaèní èíslo: 70940053
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy dìtem pøedkolního vìku
dle pøísluných právních pøedpisù, souèástí M je kolní
jídelna-výdejna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastní-
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mu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budovy èp. 3165, 584, pozemky parc. è. 2568/1, 2568/2,
2568/4, 2491, 2492, 2493, movitý majetek dle inventárního
soupisu ke 31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vzdìlávací kursy, poøádání sportovních, kulturních a výchovných akcí, pronájem nemovitostí
a movitých vìcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
4.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Kravaøe
zaøazení do okresu: Opava
b) název: Mateøská kola Kravaøe-Kouty
sídlo: Hluèínská 189/256, 747 21 Kravaøe-Kouty
identifikaèní èíslo: 70940061
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování výchovy dìtem pøedkolního vìku
dle pøísluných právních pøedpisù, souèástí M je kolní
jídelna-výdejna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel, zástupce
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova èp. 256, pozemky parc. è. 1744, 1746/2, movitý
majetek dle inventárního soupisu ke 31. 12. 2001
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: vzdìlávací kursy, poøádání sportovních, kulturních a výchovných akcí
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO NOVÁ ROLE
oznamuje vznik pøíspìvkových organizaceí dnem 1. 1. 2002
1.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Nová Role
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Základní kola Nová Role
sídlo: kolní 232, 362 25 Nová Role
identifikaèní èíslo: 70939454
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování základního vzdìlání dle pøísluných právních pøedpisù, souèástí Z je kolní druina a kolní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøís-

èástka 1

Ústøední vìstník

pìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- budova koly èp. 232 se stav. parc. è. 283/1 a budova kolní jídelny èp. 233 se stav. parc. è. 314 v k. ú. Nová Role,
movitý majetek dle inventárního soupisu
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby, rozvoj a zvelebení
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: stravovací sluby, pronájem nebytových prostor, pedagogické sluby, poøádání odborných kursù
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Nová Role
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Zvlátní kola Nová Role
sídlo: kolní 232, 362 25 Nová Role
identifikaèní èíslo: 70939462
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zvlátní kola, poskytování základního vzdìlání dle pøísluných právních pøedpisù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
- vymezené nebytové prostory, movitý majetek dle inventárního soupisu
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
efektivní a ekonomické vyuívání majetku, zabezpeèení
jeho ochrany a údrby, rozvoj a zvelebení
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: není oprávnìna provozovat do
plòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO OLOMOUC
oznamuje zruení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2001
název: Správa domovního fondu mìsta Olomouce
sídlo: 771 27 Olomouc

strana 31

MÌSTO OSLAVANY
oznamuje vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Oslavany
zaøazení do okresu: Brno - venkov
b) název: kolní klub a druina Oslavany, okres Brno venkov
sídlo: Hybeova 3, 664 12 Oslavany
identifikaèní èíslo: 70915202
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: výchova, vzdìlání, zájmové èinnosti a rekreace
ákù I. a II. stupnì základní koly v dobì mimo vyuèování
a v dobì kolních prázdnin, organizování spoleèné èinnosti pro dìti a rodièe, zajiování výchovné a osvìtové
èinnosti pro rodièe a jinou veøejnost, pronájmy prostor
kolního klubu a druiny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì
444 190,- Kè, movitý majetek v hodnotì 6 200,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
- hospodaøení s majetkem dle zákona è. 250/2000 Sb.
- pravidelné pøedkládání výroèní zprávy hospodaøení zøizovateli 1x roènì
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: pronájmy prostor klubu a druiny
vèetnì pronájmu vybavení a zaøízení, pronajímání ubytovací kapacity v budovì klubu a druiny, organizování
táborù a jiných pobytù v pøírodì, apod., realizace poznávacích exkurzí, výletù a zájezdù, provozování sportovních
èinností s vyuitím vlastního sportovního vybavení, sportovní aktivity mimo mìsto, organizování spoleèenských
akcí, spontánní èinnost, tato èinnost nesmí naruit plnìní
hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2002 na dobu neurèitou
MÌSTO PRAHA - MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 8
oznamuje zruení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2001
název: Sdruení ambulantních zdravotnických zaøízení
(SAZZ) v Praze 8
sídlo: U Meteoru 6, 180 00 Praha 8
identifikaèní èíslo: 45246092
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