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Ústøední vìstník

MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje
I.
ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb.,
o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vydání Opatøení Ministerstva kultury è. j. 901/2001 ze
dne 16. ledna 2001, kterým se podle zákona è. 219/2000 Sb.
vyhrazuje schvalování nìkterých právních úkonù zøízených
státních pøíspìvkových organizací
Opatøení
Ministerstva kultury,
kterým se vyhrazuje podle zákona è. 219/2000 Sb.,
o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních
vztazích schvalování nìkterých právních úkonù zøízených
státních pøíspìvkových organizací
Ministerstvo kultury ÈR ve smyslu § 55 odst. 2 a § 45 odst.
2 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen "zákon") stanoví:
Èl. 1
Nakládání s majetkem
Schválení Ministerstvem kultury vyžadují:
1) smlouvy o úplatném nabytí nemovité vìci, bytu nebo
nebytového prostoru podle § 12 odst. 6 zákona,
2) smlouvy o pøevodu vlastnictví movitých vìcí,
nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4 zákona, v zùstatkové cenì jednotlivé vìci pøesahující 40 tis. Kè podle § 22
odst. 6 zákona, nejde-li o prodej zboží v obchodì nebo jiný
smluvní pøevod v rámci pøedmìtu èinnosti, anebo o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona,
3) souhlas s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu a souhlas s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému podle § 27 odst. 5 zákona.
Èl. 2
Nakládání s pohledávkami státu
Schválení Ministerstvem kultury vyžadují podle § 36 odst.
2 zákona právní úkony:
1) prominutí dluhu zèásti nebo zcela dlužníku, je-li fyzickou osobou, odùvodòují-li to tíživé sociální pomìry dlužníka,
2) vymáhání pohledávek, jestliže dlužník zemøel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na jeho
dìdicích, nebo dlužník odmítá dluh dobrovolnì splnit a pøitom
se pohledávka promlèela, nebo nelze prokázat, že pohledávka
trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad ani pro to,
aby soud nebo jiný orgán urèil výši podle úvahy, nebo je ze
všech okolností pøípadu zøejmé, že další vymáhání by nebylo
úspìšné pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky
(dluhu) vèetnì pøíslušenství pøesahuje 100 tis. Kè.
Èl. 3
Státní pøíspìvkové organizace pøedkládají ke schválení vìc-
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nì pøíslušnému odboru Ministerstva kultury již uzavøené smlouvy podle èl. 1 a jiné provedené právní úkony podle èl. 2 s doloženým zdùvodnìním. Právní úkony podle èl. 1 a èl. 2 musí
obsahovat ustanovení o nabytí platnosti dnem schválení Ministerstvem kultury.
Èl. 4
1) Tímto opatøením se ruší opatøení Ministerstva kultury
ÈR è. j. 3942/1997 ze dne 21. 10. 1997
2) Toto opatøení nabývá úèinnosti dnem 1. 2. 2001.
II.
ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb.,
o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vydání Opatøení Ministerstva kultury è. j. 6101/2003 ze
dne 4. èervna 2003, kterým se podle zákona è. 219/2000 Sb.
vyhrazuje schvalování nìkterých právních úkonù státní
pøíspìvkové organizace Národního památkového ústavu, se
sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IÈ: 75032333
Opatøení
Ministerstva kultury,
kterým se vyhrazuje podle zákona è. 219/2000 Sb.,
o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, schvalování nìkterých
právních úkonù státní pøíspìvkové organizace
Národního památkového ústavu, se sídlem
Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IÈ: 75032333
Ministerstvo kultury ve smyslu ustanovení § 55 odst. 2 a § 44
odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (dále jen "zákon"), stanoví:
Èl. 1
Schválení Ministerstvem kultury vyžadují:
1) smlouvy o úplatném nabytí nemovité vìci, bytu nebo
nebytových prostorù podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona,
2) smlouvy o pøevodu movitých vìcí nepodléhající schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona v zùstatkové cenì jednotlivé vìci pøesahují 40 tis. Kè podle ustanovení § 22 odst. 6
zákona, nejde-li o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona,
3) souhlas s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu a souhlas s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona.
Èl. 2
Schválení Ministerstvem kultury vyžadují podle ustanovení
§ 36 odst. 2 zákona tyto právní úkony:
1) prominutí dluhu zèásti nebo zcela dlužníku, je-li fyzickou osobou a odùvodòují-li to jeho tíživé sociální pomìry,
2) upuštìní od vymáhání pohledávky, jestliže
a) dlužník zemøel a pohledávka nemohla být uspokojena
ani vymáháním na jeho dìdicích,
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b) dlužník odmítá dluh dobrovolnì splnit a pøitom se pohledávka promlèela, nebo nelze prokázat, že pohledávka
trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro
to, aby soud nebo jiný orgán urèil její výši podle úvahy,
c) nebo je ze všech okolností pøípadu zøejmé, že další vymáhání by nebylo úspìšné, pokud jmenovitá hodnota
jednotlivé pohledávky (dluhu) vèetnì pøíslušenství pøesahuje 100 tis. Kè.
Èl. 3
Národní památkový ústav pøedkládá ke schválení odboru
památkové péèe Ministerstva kultury již uzavøené smlouvy
podle Èl. 1 a jiné provedené právní úkony podle Èl. 2 s doloženým zdùvodnìním. Právní úkony podle Èl. 1 a Èl. 2 musí
obsahovat ustanovení o nabytí platnosti dnem schválení Ministerstvem kultury.
Èl. 4
Není-li v tomto opatøení stanoveno jinak, postupuje se podle Opatøení Ministerstva kultury ÈR è. j. 901/2001 ze dne
16. 1. 2001.
Èl. 5
V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona è. 219/2000
Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, toto opatøení nabývá úèinnosti dnem oznámením v Ústøedním vìstníku Èeské
republiky.
III.
vznik pøíspìvkové organizace
zøizovatel: Ministerstvo kultury (IÈ: 00023671)
název organizace: Národní památkový ústav
sídlo organizace: 118 01 Praha 1, Valdštejnské nám. 3
identifikaèní èíslo organizace: 75032333
vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu
èinnosti: úèel a pøedmìt èinnosti je vymezen v § 32 odst.
1 a 2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve
znìní platných pøedpisù
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: generální øeditel, ve vybraných vìcech
podle statutu organizace rovnìž hlavní konzervátor, hlavní
ekonom a øeditelé územních odborných pracovišt'
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití: majetek, s nímž byly dosud pøíslušné hospodaøit pøíspìvkové organizace zøizované Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péèe, které
splynuly v Národní památkový ústav
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž byla zøízena: dle
zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích
okruhy jiné èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové
organizace: jiná èinnost mùže být provádìna pouze v rozsahu vymezeném ve statutu organizace, jehož vydání je v pra-
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vomoci zøizovatele
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1. 2003
na dobu neurèitou
IV.
zmìnu u organizace dnem 1. 1. 2004
pùvodní název: Ústav lidové kultury ve Strážnici
nový název: Národní ústav lidové kultury
vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu
èinnosti se doplòuje ve smyslu Koncepce úèinnìjší péèe
o tradièní lidovou kulturu, kterou vláda schválila usnesením ze dne 11. èervna 2003 è. 571, takto: ústav se povìøuje funkcí národního odborného pracovištì, které vykonává informaèní, vzdìlávací a metodologické služby pro
dokumentaci tradièní lidové kultury a pro péèi o ni, pro
poøádání specializovaných školení pro dobrovolné i profesionální pracovníky v tomto oboru, zejména ve vztahu
k povìøeným odborným pracovištím, která vykonávají
obdobné služby v regionech
OKRESNÍ ÚØAD BENEŠOV
oznamuje
1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 1992
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Benešov
b) název: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
sídlo: Máchova 400, 256 30 Benešov u Prahy
identifikaèní èíslo: 43792138
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu, s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
1992 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 1996
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Benešov
b) název: Zdravotnická záchranná služba Benešov
sídlo: Máchova 400, 256 01 Benešov u Prahy
identifikaèní èíslo: 63822261
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
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èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž byla zøízena: s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu, s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
1996 na dobu neurèitou
3. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 1991
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Benešov
b) název: Okresní hygienická stanice Benešov
sídlo: Èernoleská 2053, 256 55 Benešov u Prahy
identifikaèní èíslo: 00873861
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu, s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
1991 na dobu neurèitou
4. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 1996
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Benešov
zaøazení do okresu: Benešov
b) název: Odborná dìtská léèebna Chocerady
sídlo: 257 24 Chocerady
identifikaèní èíslo: 43792120
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž byla zøízena: s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu, s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
1996 na dobu neurèitou
5. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 1996
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Benešov
zaøazení do okresu: Benešov
b) název: Léèebna dlouhodobì nemocných Prèice
sídlo: Vítkovo námìstí 3, 257 92 Sedlec - Prèice
identifikaèní èíslo: 63822253
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c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: s pøenecháním vìci nájemcem do podnájmu, s pøenecháním vìci vypùjèitelem za úplatu k užívání jinému
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
1996 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD BEROUN
oznamuje
1. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 5. 1. 1998
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
b) název: Záchranná služba, Beroun
sídlo: Pod Studánkou 1258, 266 44 Beroun 2
c) nové vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího
pøedmìtu èinnosti: poskytování odborné pøednemocnièní neodkladné péèe na místì úrazu nebo náhlého
onemocnìní, pøi dopravì postiženého a pøi jeho pøedávání ve zdravotnickém zaøízení odbornì zpùsobilém
k poskytování zdravotní péèe
2. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
zaøazení do okresu: Beroun
b) název: Domov dùchodcù V zahradách
sídlo: Ès. armády 969, 267 51 Zdice
identifikaèní èíslo: 70801711,
a to doplnìní o uspoøádání organizaèní složky dle § 61 odst.
4 vyhlášky è. 182/1991 Sb.
3. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
zaøazení do okresu: Beroun
b) název: Domov dùchodcù Hostomice-Zátor
sídlo: 267 24 Hostomice pod Brdy 373
identifikaèní èíslo: 876151,
a to doplnìní o uspoøádání organizaèní složky dle § 61 odst.
4 vyhlášky è. 182/1991 Sb.
4. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
zaøazení do okresu: Beroun
b) název: Ústav pro mentálnì postiženou mládež Suchomasty
sídlo: 267 22 Suchomasty 1
identifikaèní èíslo: 876160,
a to doplnìní o uspoøádání organizaèní složky dle § 61 odst.
4 vyhlášky è. 182/1991 Sb.
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5. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
zaøazení do okresu: Beroun
b) název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy
sídlo: Popelky Biliánové 221, 267 01 Králùv Dvùr
identifikaèní èíslo: 876135
c) nové vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího
pøedmìtu èinnosti: poradenská a psychoterapeutická
pomoc pøi øešení manželských a partnerských krizí, poradenská èinnost pro pøedmanželskou klientelu i nezletilé snoubence poslané soudem, rozvodové a porozvodové poradenství a terapie, pomoc neúplným rodinám,
osvìtová a pøednášková èinnost, záchyt a psychoterapeutická pomoc osobám závislým na drogách, alkoholu, hracích automatech a pomoc jejich rodinám, sekundární protidrogová prevence
a dále doplnìní o uspoøádání organizaèní složky dle § 107
vyhlášky è. 182/1991 Sb.

d)
e)

f)
6. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
b) název: Muzeum Èeského krasu v Berounì
sídlo Husovo námìstí 87 (Jenštejnský dùm), 266 01 Beroun 1
identifikaèní èíslo: 00065293
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti bylo upraveno: shromažïování, správa a trvalé uchování dokladù o vývoji pøírody a spoleènosti,
shromažïování a správa malíøských, sochaøských a jiných umìleckých dìl, zpøístupòování sbírek veøejnosti, poøádání výstav, pøednášek, diskusí, badatelská a informaèní èinnost, vlastní výzkumná a vìdecká èinnost
v oblasti pøírodních, technických a spoleèenských vìd,
aktivní spolupráce na výzkumných a vìdeckých úkolech jiných organizací nebo institucí, na základì § 21
zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù je oprávnìno k provádìní archeologických výzkumù na území okresu Beroun, zajiš•uje vydavatelskou, nakladatelskou, publikaèní a distribuèní èinnost
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena bylo upraveno: úplatné nabytí nemovité
vìci, pøenechání nájemci do podnájmu, prominutí dluhu pøesahujícího 15 tisíc Kè a trvalé upuštìní od vymáhání pohledávky pøesahující 15 tis. Kè
7. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Beroun
b) název: Muzeum Èeského krasu v Berounì
sídlo Husovo námìstí 87 (Jenštejnský dùm), 266 01 Beroun 1
identifikaèní èíslo: 00065293
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: doplòuje se takto - upøesnìní výzkumné
a vìdecké èinnosti o oblast pøírodních, technických a spoleèenských vìd, na základì zákona è. 20/87 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù je mu-

g)
h)
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zeum oprávnìno k provádìní archeologických výzkumù na území okresu Beroun
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek pozemky a domy èp. 87 a èp. 88 a s vnitøním vybavením v tìchto nemovitostech, které jsou majetkem státu,
obì tyto nemovitosti jsou kulturními památkami, vnitøní zaøízení, které je majetkem státu v poboèce muzea
v zámku èp. 1 v k.ú. Hoøovice, dùm èp. 89 v k.ú. obce
Žebrák a depozitáøe Øímskokatolická farnost k.ú. Železná èp. 7, Farnost církve ès. husitské k.ú. Tmaò èp.
100 v budovì školy v Konìprusích, movitý majetek
v hodnotì - sbírkový fond ve správì Muzea Èeského
krasu je majetkem Èeské republiky vedený v operativní evidenci dle zákona è. 54/1959 Sb., po zápisu do
Centrální evidence sbírek dle zákona è. 122/2000 Sb.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: nemá vymezena žádná majetková práva
okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: ruší se prodejní galerie k 31.
12.2001
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: zùstává na dobu neurèitou

8. zrušení rozpoètové organizace
Domov dùchodcù Osov, identifikaèní èíslo organizace:
876143, se sídlem Osov èp. 1
slouèením s organizací
Domov dùchodcù v Zahradách, identifikaèní èíslo organizace: 70801711, se sídlem ve Zdicích, Ès. armády 969
s úèinností od 1.7.2000
OKRESNÍ ÚØAD BLANSKO
oznamuje vyhrazení schvalování právních úkonù podle zákona è. 219/2000 Sb. vùèi jím zøízených pøíspìvkovým
organizacím a organizaèní složce státu schvalování právních úkonù dle cit. zákona u pohledávek, jejichž jmenovitá hodnota vèetnì pøíslušenství pøesahuje èástku 100
000 Kè a nepøesahuje èástku 500 000 Kè, a to:
Dìtská léèebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Dìtská ozdravovna Køetín
Dìtská léèebna pohybových poruch Boskovice
Zdravotnická záchranná služba okresu Blansko
Nemocnice Milosrdných bratøí Letovice
Ústav sociální péèe Velké Opatovice
Ústav sociální péèe Šebetov
Domov dùchodcù Èerná Hora
Okresní hygienická stanice Blansko
OKRESNÍ ÚØAD BRNO-VENKOV
oznamuje vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2002
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Brno-venkov
zaøazení do okresu: Brno-venkov
b) název: Okresní muzeum Brno-venkov
sídlo: Porta coeli 1001, 666 02 Pøedklášteøí
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identifikaèní èíslo: 00089257
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: uchovávání a vedení evidence sbírek
muzejní povahy jak movitých tak nemovitých dle zákona è. 122/2000 Sb., poøádání výstav, pøednášek, spolupráce se školami, badateli i širokou veøejností, souèástí muzea jsou poboèky Podhorácké muzeum, Porta
coeli 1001, Pøedklášteøí, muzeum v Ivanèicích, Palackého nám. 6, Ivanèice, muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18/104, Šlapanice, památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Prace u Brna
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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì - Podhorácké muzeum, evidovaný sbírkový
fond muzea, evidovaný hmotný majetek muzea, evidovaný hmotný dlouhodobý majetek muzea, evidovaný
nehmotný dlouhodobý majetek, k.ú. Pøedklášteøí, LV
873, è.parc. 304, zastav.plocha, muzeum v Ivanèicích,
evidovaný sbírkový fond muzea, evidovaný hmotný
majetek muzea, evidovaný hmotný dlouhodobý majetek muzea, muzeum ve Šlapanicích, evidovaný sbírkový fond muzea, evidovaný hmotný majetek muzea, evidovaný hmotný dlouhodobý majetek muzea, evidovaný nehmotný dlouhodobý majetek, k.ú. Šlapanice, LV
3910, Brnìnská èp. 1458, è.o. 128, è.parc. 3863, èp.
1458, zastav.plocha, Památník Mohyla míru, evidovaný sbírkový fond muzea, evidovaný hmotný majetek
muzea, evidovaný hmotný dlouhodobý majetek muzea,
evidovaný nehmotný dlouhodobý majetek, k.ú. Práce,
LV 544, è.parc. 1048/35, lesní pozemek - les jiný než
hospodáøský, è.parc. 1052/20, 1052/21, 1052/22, 1052/
23, 1052/24, lesní pozemky, è.parc. 1053, ostat.plocha,
ostatní komunikace, è.parc. 1054, ostat.plocha-zeleò,
è.parc. 1055, zast. plocha a nádvoøí (kaple), è.parc. 1056,
trvalý travní porost, è.parc. 1057, zast. plocha nádvoøí
(muzeum), è.parc. 1058, ostatní komunikace, è.parc.
729/2, 772/2, evidovaný nehmotný dlouhodobý majetek, k.ú. Prace, LV 702, è.parc. 1047/5, ostatní komunikace, movitý majetek v hodnotì ………….. Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: ……………………
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: obchodní èinnost, hostinská
èinnost, služby s parkováním vozidel návštìvníkù na
parkovišti v areálu Památníku Mohylu míru
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2002 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD BRUNTÁL
oznamuje
1. zmìnu sídla pøíspìvkové organizace dnem 11. 4. 2002
název: Zdravotnická záchranná služba okresu Bruntál
nové sídlo: Zeyerova 13, 792 01 Bruntál
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2. zrušení pøíspìvkové organizace Sdružené zdravotnické
zaøízení Bruntál dnem 19. 12. 2002
sídlem Nádražní 27, Bruntál
identifikaèní èíslo organizace: 08844624
OKRESNÍ ÚØAD ÈESKÁ LÍPA
oznamuje
1. ke dni 1. 10. 2001 zmìny zøizovatele, døíve Okresní úøad
Èeská Lípa, nyní Liberecký kraj u organizací:
Støedisko služeb školám
471 24 Pertoltice pod Ralskem 127
identifikaèní èíslo organizace: 62237560
Speciální základní škola pøi dìtské léèebnì Cvikov
Ústavní 531, 471 54 Cvikov
identifikaèní èíslo organizace: 70842922
Zvláštní škola v Jablonném v Podještìdí
Komenského 453, 471 54 Cvikov
identifikaèní èíslo organizace: 46750363
2. ke dni 31 12. 2002 zrušuje pøíspìvkovou organizaci Lékárenská služba okresu Èeská lípa
sídlem: Purkyòova 1849, 470 01 Èeská Lípa
identifikaèní èíslo organizace: 673919
OKRESNÍ ÚØAD ÈESKÉ BUDÌJOVICE
oznamuje
1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Èeské Budìjovice
zaøazení do okresu: Èeské Budìjovice
b) název: Hvìzdárna a planetárium Èeské Budìjovice
s poboèkou na Kleti
sídlo: Zátkovo nábøeží 4, 370 01 Èeské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 070327
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: seznamování nejširší veøejnosti s poznatky
z oboru astronomie a pøíbuzných pøírodních vìd a podílení se na odborné a výzkumné èinnosti v tomto oboru, poøádání pøednášek, semináøù, audovizuálních poøadù, výstav pro všechny typy škol, v rámci mezinárodních programù spolupráce se zahranièními i tuzemskými výzkumnými ústavy a institucemi, vydávání metodické literatury a zpøístupnìní knihovny veøejnosti
z oboru astronomie
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, zástupce øeditele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
5 623 677,- Kè, movitý majetek - HIM 10 457 496,34
Kè, DIM 1 697 235,77 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
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2001 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Èeské Budìjovice
zaøazení do okresu: Èeské Budìjovice
b) název: Jihoèeská komorní filharmonie Èeské Budìjovice
sídlo: Knìžská 6, 370 01 Èeské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 00396036
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zpøístupnìní nejširší veøejnosti v ÈR
i zahranièí komplexní interpretaci hudebních dìl naší
i svìtové hudby, zajištìní, rozvíjení a organizování koncertní èinnosti JKF i jiných vybraných souborù a interpretù, zøízení vlastního koncertního jednatelství, vèetnì zahranièní agentáže, poskytování ubytovacích služeb vlastním zamìstnancùm
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, zástupce øeditele
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
6 418 039,- Kè, movitý majetek - HIM 9 546 793,10
Kè, DIM 1 642 167,73 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: pronájem za úplatu nevyužitých nebytových prostor ke kulturním, výstavním, restauraèním a jiným souvisejícím úèelùm v souladu s pøíslušným kolaudaèním rozhodnutím
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD DÌÈÍN
oznamuje zrušení pøíspìvkové organizace dnem 30. 9. 2002
název: Lékárenská služba Dìèín
sídlo: Bøezinova 1, 405 01 Dìèín 1
identifikaèní èíslo: 829536
OKRESNÍ ÚØAD FRÝDEK-MÍSTEK
oznamuje
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vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
11. 2000 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Frýdek-Místek
zaøazení do okresu: Frýdek-Místek
b) název: Nemocnice Tøinec
sídlo: Kaštanová 268, 739 61 Tøinec
identifikaèní èíslo: 00534242
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování zdravotní péèe
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 využití: nemovitý majetek
303 522 400,- Kè, movitý majetek 78 254 768,- Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD HAVLÍÈKÙV BROD
oznamuje ke dne 2. 1. 2002 zrušení pøíspìvkové organizace
Okresní knihovna v Havlíèkovì Brodì
sídlem: Havlíèkovo nám. 87, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo organizace: 70876088
OKRESNÍ ÚØAD HRADEC KRÁLOVÉ
oznamuje ke dni 31. 12. 2002 zrušení pøíspìvkové organizace Poliklinika I Hradec Králové
identifikaèní èíslo organizace: 180041
OKRESNÍ ÚØAD CHOMUTOV
oznamuje k 31. 11. 2000 zrušení rozpoètové organizace
Okresní hygienická stanice v Chomutovì
a vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 12. 2000

1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 11. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Frýdek-Místek
b) název: Nemocnice ve Frýdku-Místku
sídlo: E. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek
identifikaèní èíslo: 00534188
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování zdravotní péèe
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její

a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Chomutov
b) název: Okresní hygienická stanice Chomutov
sídlo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov
identifikaèní èíslo: 70871655
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: vytváøení a ochrana zdravých životních
podmínek v oborech hygieny a epidemiologie, odborné
usmìròování péèe o zdravé životní podmínky vèetnì
poradenské èinnosti, zabezpeèování mezioborových
šetøení a odborných posudkù vèetnì laboratorního vyšetøování, provádìní oèkování proti sdìlným nemocem, provádìní preventivních prohlídek u rizikových
skupin zamìstnancù, zajištìní vzdìlávací èinnosti smì-
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d)
e)

f)

g)
h)
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rem k obyvatelstvu, zajišt'ování školení ve znalostech
hygieny, epidemiologie a toxických látek, zajišt'ování
administrativy pro výše uvedené služby
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel, zástupce
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
v hodnotì 60 617,- Kè, movitý majetek v hodnotì 21
847 484,- Kè
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od
1.12. 2000 na dobu neurèitou

OKRESNÍ ÚØAD JINDØICHÙV HRADEC
oznamuje
1. zrušení pøíspìvkové organizace dnem 31. 8. 2002 Nemocnice s ambulantní péèí Daèice
sídlo: 380 01 Daèice
identifikaèní èíslo: 00666823
2. zmìnu pøíspìvkové organizace dnem 1. 11. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Jindøichùv Hradec
zaøazení do okresu: Jindøichùv Hradec
b) pùvodní název: Sdružené ambulantní zaøízení Tøeboò se ruší
nový název: Zdravotnická záchranná služba Tøeboò
sídlo: Riegrova 14/II, 379 01 Tøeboò
identifikaèní èíslo: 00666840
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti se upravuje na: zajišt'ování zdravotnické
záchranné služby pro oblast Tøeboòska po celých 24
hodin dennì, zajištìní lékaøské služby první pomoci
mimo ordinaèní hodiny praktických lékaøù pro dospìlé
a pro dìti a mládež
3. zmìnu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Jindøichùv Hradec
b) název: Okresní hygienická stanice v Jindøichovì
Hradci
sídlo: Bezruèova 857/II, 377 01 Jindøichùv Hradec
identifikaèní èíslo: 00666785
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti se doplòuje o: OHS se ve své èinnosti
øídí zejména zákonem è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
4. zmìnu pøíspìvkové organizace dnem 4. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Jindøichùv Hradec
b) název: Okresní nemocnice Jindøichùv Hradec
377 01 Jindøichùv Hradec
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identifikaèní èíslo: 00666866
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti se doplòuje o: zajišt'ování akutní a následné zdravotní péèe lùžkové i nelùžkové, péèe komplementù, domácí ošetøovatelské péèe, LSPP, ZZS, DRN
a provozování lékárny v okrese Jindøichùv Hradec a pøilehlých spádových oblastech
OKRESNÍ ÚØAD KARLOVY VARY
oznamuje
zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 23. 9. 2002
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Karlovy Vary
zaøazení do okresu: Karlovy Vary
b) název: Støedisko peèovatelské služby a rodinného
poradenství
sídlo: Severní 5, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 66362253
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
mìní se takto: poskytování peèovatelské služby nezaopatøeným dìtem, tìžce zdravotnì postiženým obèanùm a starým obèanùm, stravování starým a tìžce zdravotnì postiženým obèanùm, výchovné, poradenské a psychoterapeutické péèe k upevòování rodinných vztahù, vzájemné pomoci mezi obèany a výchovì k odpovìdnému
rodièovství, zajišt'ování pìstounské péèe prostøednictvím zaøízení pro výkon pìstounské péèe
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: beze zmìny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: ode
dne vzniku na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD KARLOVY VARY
oznamuje
1. zánik pøíspìvkové organizace Muzea a knihovny okresu
Karlovy Vary dnem 31. 12. 2000 a zøízení organizací
A.
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Karlovy Vary
b) název: Okresní knihovna Karlovy Vary
sídlo: I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70888345
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování veøejných knihovnických
a informaèních služeb
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
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pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
B.
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Karlovy Vary
b) název: Karlovarské muzeum
sídlo: Zámecký vrch 22, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 66985064
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: systematické vytváøení, evidence a zpracování, ochrana sbírek movitých vìcí historické a kulturní povahy a jejich prezentace
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: neuvedeno
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
2. dnem 1. 5. 2002 zrušení pøíspìvkové organizace Okresní
knihovna Karlovy Vary
sídlo: I. P. Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70888345
OKRESNÍ ÚØAD KARVINÁ
oznamuje
k 31. 12. 2000 zrušení pøíspìvkové organizace Nemocnice
s poliklinikou Èeský Tìšín, Ostravská 73, identifikaèní
èíslo organizace: 00844926
k 28. 2. 2002 zrušení pøíspìvkové organizace Nemocnice
s poliklinikou a LDN Orlová, Masarykova tøída 900,
identifikaèní èíslo organizace: 00844900
OKRESNÍ ÚØAD KOLÍN
oznamuje zmìnu rozpoètové organizace na pøíspìvkovou
organizaci od 1. 12. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Kolín
b) název: Okresní hygienická stanice Kolín
sídlo: U nemocnice, 280 21 Kolín III.
identifikaèní èíslo: 70876363
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování specializovaných úkonù
v ochranì veøejného zdraví podle zákona è. 258/2000
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Sb., o ochranì veøejného zdraví
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 využití: nemovitý majetek
67 769,- Kè, movitý majetek 5 995 524,97 Kè, dopravní prostøedky 1 106 114,50 Kè, DIM 3 310 247,23 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: na
dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD LITOMÌØICE
oznamuje
1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Litomìøice
b) název: Okresní hygienická stanice Litomìøice
sídlo: Mírové námìstí 35, 412 46 Litomìøice
identifikaèní èíslo: 70889449
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování specializovaných úkonù
v ochranì veøejného zdraví podle zákona è. 258/2000
Sb., o ochranì veøejného zdraví
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel(ka)
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: poskytování odborných a laboratorních expertíz na žádost fyzických a právnických
osob a další výkony za úplatu
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
2. ke dni 31. 12. 2001 zrušení organizace Správa památkových objektù okresu Litomìøice
sídlem V Libochovicích, Zámek 1
identifikaèní èíslo: 360678
OKRESNÍ ÚØAD NÁCHOD
oznamuje
1. splynutí rozpoètové organizace Okresní centrum sociálních služeb Náchod s novì zøízenou pøíspìvkovou organizací Okresní centrum sociálních služeb Náchod dnem
31. 12. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Náchod
b) název: Okresní centrum sociálních služeb Náchod
sídlo: Hálkova 432, 547 01 Náchod 1

strana 10

Ústøední vìstník

identifikaèní èíslo: 70882533
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: sociální služby vèetnì zajišt'ování sociální péèe s ubytováním, pøíprava a prodej jídel, praní
prádla
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou
2. splynutí rozpoètové organizace Okresní hygienická stanice Náchod s novì zøízenou pøíspìvkovou organizací
Okresní hygienická stanice Náchod dnem 31. 12. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Náchod
b) název: Okresní hygienická stanice Náchod
sídlo: Èeskoskalická 254, 547 01 Náchod 1
identifikaèní èíslo: 70879079
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: výkon specializovaných úkonù v ochranì veøejného zdraví, zejména pøíprava podkladù pro
opatøení pøíslušných orgánù ochrany veøejného zdraví,
podíl na jejich výkonu orgánù ochrany veøejného zdraví pøi sledování ukazatelù zdravotního stavu obyvatelstva, hodnocení a øízení zdravotních rizik, monitorování vztahù zdravotního stavu obyvatelstva a faktorù
životního prostøedí a životních a pracovních podmínek,
uskuteèòování programù ochrany a podpory veøejného
zdraví, výchova k podpoøe a ochranì veøejného zdraví
a poskytování poradenských služeb, vedení evidence
rizikových prací, kalmetizace
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD OLOMOUC
oznamuje
ke dni 30. 6. 2002 zrušení pøíspìvkové organizace Lékárenská služba, sídlem Horní nám. 10, Olomouc, identifikaèní èíslo: 00849049, práva a závazky zrušené organizace
pøecházejí na zøizovatele,
ke dni 1. 6. 2002 zmìnu sídla pøíspìvkové organizace Od-
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borný léèebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském
Berounì, identifikaèní èíslo: 600946
pùvodní sídlo: Masarykova 412, Moravský Beroun
nové sídlo: Øepèínská 39, 779 00 Olomouc
OKRESNÍ ÚØAD OPAVA
oznamuje
1. vznik pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2000
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Opava
zaøazení do okresu: Opava
b) název: Okresní hygienická stanice v Opavì
sídlo: Olomoucká 82, 746 01 Opava
identifikaèní èíslo: 60609184
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou
2. splynutí rozpoètové organizace Okresní hygienické stanice Opava
sídlem: Olomoucká 86, Opava
identifikaèní èíslo organizace: 44739061
s pøíspìvkovou organizací
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Opava
b) název: Okresní hygienické stanice v Opavì
sídlem: Olomoucká 86, Opava
identifikaèní èíslo organizace: 60609184
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou
3. zrušení pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2002 Správa
zámkù Hradec nad Moravicí a Radunì
sídlem: Mìsteèko 2, Hradec nad Moravicí
identifikaèní èíslo organizace: 00097101
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4. zrušení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2002 Okresní hygienická stanice v Opavì
sídlem: Olomoucká 82, Opava
identifikaèní èíslo organizace: 60609184
OKRESNÍ ÚØAD PELHØIMOV
oznamuje ke dni 1. 2. 2002 zmìnu názvu organizace
pùvodní název: Dìtská odborná léèebna pro nespecifická
onemocnìní horních cest dýchacích
nový název: Dìtská odborná léèebna pro nespecifická
onemocnìní cest dýchacích
OKRESNÍ ÚØAD PRACHATICE
oznamuje
zrušení rozpoètové organizace dnem 31. 12. 2000
název: Okresní hygienická stanice Prachatice
sídlo: Nemocnièní 204, 383 01 Prachatice
identifikaèní èíslo: 00583251
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Prachatice
zaøazení do okresu: Prachatice
b) název: Okresní hygienická stanice Prachatice
sídlo: Nemocnièní 204, 383 01 Prachatice
identifikaèní èíslo: 70887870
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: výkon specializovaných úkonù v ochranì veøejného zdraví a poskytování zdravotní péèe
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: èinnost hospodáøská
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD PØEROV
oznamuje
1. zmìny u organizací dnem 11. 12. 2001
Domov dùchodcù Pavlovice u Pøerova, identifikaèní èíslo: 61985864
døíve adresa: 751 12 Pavlovice u Pøerova 95
nyní adresa: 751 11 Pavlovice u Pøerova 95
Ústav sociální péèe pro ženy Kokory
døíve adresa: Kokory 54, 55
nyní adresa: Kokory 54
2. zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 11. 2002
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Pøerov
zaøazení do okresu: Pøerov
b) název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
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vztahy
sídlo: Velká Dlážka 44, 750 02 Pøerov
identifikaèní èíslo: 60782145
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: rozšiøuje se takto o zajišt'ování výkonu
pìstounské péèe v zaøízeních pro výkon pìstounské
péèe v Citovì a Hranicích
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: rozšiøuje se takto o nemovitý majetek v hodnotì - budova èp. 1112, parc. è.
1181 zast. plocha a nádvoøí, stavební pozemek p. è.
1181, vše v k.ú. Hranice zapsané na LV è. 2 pro obec
a k.ú. Hranice
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: ode
dne vzniku na dobu neurèitou
3. zmìnu názvu organizace ke dni 9. 10. 2002
pùvodní název: Nemocnice s poliklinikou Pøerov
nový název: Nemocnice s poliklinikou v Pøerovì
OKRESNÍ ÚØAD RAKOVNÍK
oznamuje zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 2.
2002
pùvodní název: Okresní muzeum Rakovník
nový název: Muzeum T. G. M. Rakovník,
sídlem: Vysoká 95, 269 01 Rakovník
OKRESNÍ ÚØAD RYCHNOV NAD KNÌŽNOU
oznamuje
1. dnem 1. 11. 2000 rozdìlení pøíspìvkové organizace Ústav sociální péèe pro mládež Èerníkovice, detašované
pracovištì Rokytnice v Orlických horách na dvì samostatné organizace
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Rychnov nad
Knìžnou
zaøazení do okresu: Rychnov nad Knìžnou
b) název: Ústav sociální péèe pro mládež Èerníkovice
sídlo: Zámek 1, 517 04 Èerníkovice
identifikaèní èíslo: 42886210
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: ústav sociální péèe pro mentálnì postiženou mládež s pobytem celoroèním, týdenním i denním
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
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aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
11. 2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Rychnov nad
Knìžnou
zaøazení do okresu: Rychnov nad Knìžnou
b) název: Ústav sociální péèe pro dospìlé Rokytnice
v Orlických horách
sídlo: Støíbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v Orlických
horách
identifikaèní èíslo: 70188653
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: ústav sociální péèe pro mentálnì postižené ženy s pobytem celoroèním, týdenním i denním
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
11. 2000 na dobu neurèitou
2. vznik pøíspìvkové organizace
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Rychnov nad
Knìžnou
b) název: Okresní hygienická stanice
sídlo: Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Knìžnou
identifikaèní èíslo: 70885796
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: výkon specializovaných èinností v ochranì veøejného zdraví
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 využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD SOKOLOV
oznamuje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 zákona è. 219/
2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování
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v právních vztazích vydání opatøení, kterým si zøizovatel
vyhrazuje schvalování právních úkonù pøíspìvkových organizací jím zøizovaných, dle § 34 a § 35 odst. 1 cit. zákona, pokud hodnota jmenovité pohledávky (dluhu) vèetnì pøíslušenství pøesahuje 250 000 Kè
OKRESNI ÚØAD STRAKONICE
oznamuje
1. zrušení rozpoètové organizace dnem 31. 12. 2000
název: Ústav sociální péèe pro mentálnì postiženou mládež Maèkov
sídlo: Maèkov 79, 388 01 Blatná
a vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Strakonice
zaøazení do okresu: Strakonice
b) název: Ústav sociální péèe pro mentálnì postiženou
mládež Maèkov
sídlo: Maèkov 79, 388 01 Blatná
identifikaèní èíslo: 70871779
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: shodné se zrušenou rozpoètovou organizací
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 využití: pozemky v hodnotì
1 582 842,- Kè, ostatní nemovitý majetek v hodnotì
233 898 908,- Kè, movitý majetek v hodnotì 30 367
410,- Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
2. zrušení rozpoètové organizace dnem 31. 12. 2000
název: Ústav sociální péèe pro mládež Osek
sídlo: Osek 1, 386 01 Strakonice
a vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Strakonice
zaøazení do okresu: Strakonice
b) název: Ústav sociální péèe pro mládež Osek
sídlo: Osek 1, 386 01 Strakonice
identifikaèní èíslo: 70871795
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: shodné se zrušenou rozpoètovou organizací
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
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vlastnímu hospodáøskému využití: pozemky v hodnotì
781 710,- Kè, ostatní nemovitý majetek v hodnotì 44
704 755,- Kè, movitý majetek v hodnotì 8 720 552,- Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD ŠUMPERK
oznamuje zmìnu u pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2002
a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Šumperk
b) název: Støedisko peèovatelské služby
sídlo: Kozinova 4, 787 01 Šumperk
identifikaèní èíslo: 00853291
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: rozšiøuje se takto o zajišt'ování pìstounské péèe v zaøízení pro výkon pìstounské péèe a rodinná poradna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: na
dobu neurèitou
OKRESNÍ ÚØAD TÁBOR
oznamuje
1. zrušení rozpoètové organizace dnem 31. 12. 2000
název: Okresní knihovna v Táboøe
sídlo: Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
identifikaèní èíslo: 072478
a vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
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a) úplný název zøizovatele: Okresní úøad Tábor
b) název: Okresní knihovna v Táboøe
sídlo: Jiráskova 1775, 390 01 Tábor
identifikaèní èíslo: 70886334
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: veøejná univerzální knihovna, budování
knihovnického fondu a jeho zpøístupnìní veøejnosti,
koordinaèní a integraèní støedisko knihovnických, bibliografických a informaèních služeb veøejných knihoven okresu Tábor, funkce mìstské knihovny s poboèkami na území mìsta a støediskové knihovny pro pøíslušný obvod
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 využití: dùm v Táboøe èp.
1775 se stavební parcelou è.k. 1982 o výmìøe 871 m2
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2001 na dobu neurèitou
2. oznamuje zrušení pøíspìvkové organizace dnem 31. 10. 2002
název: Lékárenská služba Tábor
sídlo: Dìlnická 614, 391 02 Sezimovo Ústí II
identifikaèní èíslo: 00667561
OKRESNI ÚØAD UHERSKÉ HRADIŠTÌ
oznamuje ke dni 1. 1. 2002 zánik pøíspìvkové organizace
název: Památková správa Buchlovice
sídlem: Státní zámek, 687 08 Buchlovice
identifikaèní èíslo: 00405523
práva a závazky byly pøevedeny na Státní památkový ústav
v Brnì, sídlem Brno, nám. Svobody 8
OKRESNÍ ÚØAD ZLÍN
oznamuje zrušení pøíspìvkové organizace dnem 31. 3. 2002
název: Knihovna Františka Bartoše ve Zlínì
sídlo: tø. T. Bati 204, 761 60 Zlín
identifikaèní èíslo: 00089966
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