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ÚSTØEDNÍ ORGÁNY

èástka 1

Pøedmìt èinnosti Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví se mìní tak, že:
1. s úèinností od 18. èervence 2003 bod è. 3.1.6 zøizovací
listiny zní:

a) správa a péèe o chránìné krajinné oblasti, národní pøírodní rezervace, národní pøírodní památky a správa
a péèe o ptaèí oblasti, které zahrnují území nìkteré
z pøedchozích kategorií zvláštì chránìných území, na
území ÈR,
b) pøíprava podkladù pro vyhlašování chránìných krajinných oblastí, národních pøírodních rezervací, národních pøírodních památek a ptaèích oblastí,
c) zpracovávání plánù péèe chránìných krajinných oblastí, národních pøírodních rezervací a národních pøírodních památek,

(Pøedmìt èinnosti v rámci základního úèelu je výzkumná,
vývojová a aplikaèní èinnost zamìøená zejména na:)

3. sídlo této organizaèní složky státu se s úèinností od 1. 9.
2004 mìní na Praha 4, Nuselská 39, PSÈ 140 00.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
oznamuje
I.

"3.1.6 výzkum, vývoj a velkoplošnou aplikaci biomonitorovacích metod sledování složek životního prostøedí a provádìní biomonitoringu atmosférické depozice kovù na území Èeské republiky v rámci Mezinárodního programu spolupráce pro vegetaci Evropské hospodáøské komise OSN
(UN ECE ICP - Vegetation) jako podkladu pro kontrolu
úèinkù tìžkých kovù pro potøeby plnìní Úmluvy o dálkovém zneèišt'ování ovzduší pøecházejícím hranice státù
(CLRTAP)".
2. s úèinností od 3. záøí 2004 bod è. 3.2.7 zøizovací listiny
zní:
(Jako pøedmìt èinnosti v rámci základního úèelu mimo
výzkumnou, vývojovou a aplikaèní èinnost ústav dále)
"3.2.7 zajišt'uje pro podporu výkonu státní správy odborné
zázemí v úseku krajinného plánování, pozemkových úprav,
pøi vymezování ekologicky citlivých oblastí a pøi péèi o krajinu."
II.
Pøedmìt èinnosti pøíspìvkové organizace Výzkumný ústav
vodohospodáøský T. G. Masaryka se s úèinností od 1. 9. 2003
rozšiøuje o novou funkci, kterou je funkce povìøeného
odborného subjektu pro pøezkoumávání vymezení zranitelných oblastí a pro návrhy na úpravu jejich rozsahu.
III.
1. Název organizaèní složky státu "Správa chránìných krajinných oblastí Èeské republiky" se s úèinností od 1. 5.
2004 mìní na Správa ochrany pøírody,
2. pøedmìt èinnosti této organizaèní složky státu se s úèinností od 1. 5. 2004 mìní a doplòuje o následující èinnosti:
2) § 8 odst. 3 a § 43 písm. p) zákona è. 86/2002 Sb.
5) § 6 odst. 8 zákona è. 86/2002 Sb.
6) § 8 odst. 1 zákona è. 86/2002 Sb.
7) § 13 odst. 1 a 3 zákona è. 86/2002 Sb.
8) § 36 odst. 3 zákona è. 86/2002 Sb.
9) § 37 odst. 1 a § 43 písm. i), m) a v) zákona è. 86/2002 Sb.
10) § 37 odst. 2 zákona è. 86/2002 Sb.
11) § 43 písm. g) zákona è. 86/2002 Sb.

IV.
Pøedmìt èinnosti pøíspìvkové organizace Èeský hydrometeorologický ústav, vèetnì poznámek pod èarou è. 2 a 5 až 14,
se s úèinností od 6. 5. 2004 mìní a doplòuje o následující èinnosti:
1. vyhlašování meteorologické pøedpovìdi vzniku smogových situací, vzniku a ukonèení smogové situace a regulaèního opatøení podle zvláštního právního pøedpisu2),
2. funkce povìøené právnické osoby ke sledování kvality
ovzduší na celém území ÈR podle zvláštního právního
pøedpisu5),
3. vyhlašování varovného opatøení podle zvláštního právního pøedpisu6),
4. funkce povìøené právnické osoby k vedení registru emisí a zdrojù zneèišt'ování ovzduší, a registru informaèního
systému kvality ovzduší podle zvláštního právního pøedpisu7),
5. pravidelné informování veøejnosti o kvalitì ovzduší a o
aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím ÈR podle
zvláštního právního pøedpisu8) jako ministerstvem zøízená právnická osoba,
6. poskytování podkladù Ministerstvu životního prostøedí
podle zvláštního právního pøedpisu9),
7. poskytování informací podle zvláštního právního pøedpisu10),
8. zajišt'ování inventarizace emisí a propadù skleníkových
plynù za úèelem vedení registru látek ovlivòujících klimatický systém Zemì11),
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9. projednávání umístìní mìøicích stanic podle zvláštního
právního pøedpisu12) jako ministerstvem zøízená právnická osoba,
10. funkce øídícího pracovištì podle zvláštního právního
pøedpisu13),
11. zajišt'ování provozu automatizované mìøicí sítì podle
zvláštního právního pøedpisu14) jako ministerstvem zøízená právnická osoba,
12. funkce specializované knihovny pro obory èistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
V.
Ministerstvo životního prostøedí ve funkci zøizovatele si vyhrazuje schvalování:
1. smluv, které uzavírají
organizaèní složky státu
Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky,
Èeská geologická služba - Geofond,
Èeská inspekce životního prostøedí,
Správa ochrany pøírody,
Správa Národního parku Èeské Švýcarsko,
pøíspìvkové organizace
Èeský ekologický ústav,
Èeská geologická služba,
Èeský hydrometeorologický ústav,
Správa Krkonošského národního parku,
Správa Národního parku a chránìné krajinné oblasti Šumava,
Správa Národního parku Podyjí,
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,
Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka
a) o úplatném nabytí nemovité vìci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
b) o pøevodu vlastnictví movitých vìcí v hodnotì 50 000
Kè a výše, které nepodléhají schválení podle § 22
odst. 4 zákona è. 219/2000 Sb., pokud nejde o postup
podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
c) o pøenechání pronajaté vìci nájemcem do podnájmu
podle § 27 odst. 5 zákona è. 219/200 Sb.
2. právních úkonù tìchto organizaèních složek státu a pøíspìvkových organizací podle ustanovení § 34 a § 35 odst.
1 zákona è. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 tohoto zákona.
AKADEMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY
oznamuje
12) § 6 odst. 2 naøízení vlády è. 350/2002 Sb.
13) § 2 písm. b) vyhlášky è. 553/2002 Sb.
14) § 6 odst. 1 naøízení vlády è. 350/2002 Sb.
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a) slouèení státních pøíspìvkových organizací s úèiností ke dni 1. 1. 2005
- Katedry jazykù AV ÈR se sídlem v Praze s
- Ústavem pro jazyk èeský AV ÈR se sídlem v Praze,
b) úplný název zøizovatele: Akademie vìd Èeské republiky,
c) název organizace po slouèení: Ústav pro jazyk èeský AV ÈR
sídlo: Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
identifikaèní èíslo: 68378092,
d) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
Úèelem zøízení pracovištì je uskuteèòování vìdeckého výzkumu v oblasti èeského jazyka a jazykového
vzdìlávání, vyhledávání možností využití jeho výsledkù, jejich aplikace a poskytování s tím souvisejících služeb, vèetnì specializované výuky jazykù.
Pøedmìtem hlavní èinnosti ÚJÈ je vìdecký výzkum
v oblasti èeského národního jazyka, jeho souèasného stavu a historického vývoje a jeho vztahu k jiným jazykùm, zejména pokud jde o slovní zásobu,
mluvnickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu textù, a dále v oblasti obecné lingvistiky a didaktiky jazykù. ÚJÈ svou èinností pøispívá ke zvyšování úrovnì poznání a vzdìlanosti a k využití výsledkù vìdeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiøuje vìdecké informace, vydává odborné publikace a èasopisy, studijní materiály, sborníky apod. Poskytuje vìdecké posudky, stanoviska
a doporuèení, provádí konzultaèní a poradenskou
èinnost a poskytuje služby jazykové poradny a ústavní knihovny. Ve spolupráci s vysokými školami
uskuteèòuje doktorské studium. V rámci výchovy
vìdeckých pracovníkù provádí ÚJÈ jazykovou pøípravu v èeském jazyce i cizích jazycích, ovìøuje jazykové znalosti a organizuje jazykové zkoušky.
Dále v oboru své èinnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, vèetnì organizování spoleèného výzkumu
se zahranièními partnery, pøijímání a vysílání stážistù, výmìny vìdeckých poznatkù a pøípravy spoleèných publikací, a poøádá vìdecká setkání, konference a semináøe, vèetnì mezinárodních. ÚJÈ své
úkoly realizuje samostatnì i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vìdeckými a odbornými institucemi veøejného i soukromého sektoru,
e) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob jakým vystupují jménem organizace: øeditel,
f) vymezení státního majetku, se kterým je pøíspìvková
organizace pøíslušná hospodaøit ke dni slouèení: nemovitý majetek v hodnotì 10 952 920 Kè, movitý
majetek v hodnotì 23 071 940 Kè,
g) právní úkony, jejichž schvalování si zøizovatel vyhradil:
- smlouvy o úplatném nabytí nemovitých vìcí, bytù
nebo nebytových prostor,
- smlouvy o pøevodu (prodeji, darování) movitých
vìcí, jejichž úèetní hodnota pøesahuje 500 000,- Kè,
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- souhlas pronajímající organizace s pøenecháním nemovitých vìcí, bytù a nebytových prostor do podnájmu a dále pak s pøenecháním movitých vìcí, jejichž úèetní hodnota pøesahuje 500 000,- Kè, do podnájmu nebo k výpùjèce,
- úkony, na základì kterých se jednak promíjí dluh
fyzické osobì z dùvodù tíživé sociální situace, jednak se upouští od vymáhání pohledávky, pokud
hodnota pohledávky (dluhu) vèetnì pøíslušenství
pøesahuje 100 000 Kè a nepøesahuje 500 000,- Kè,
- smlouvy o sdruženích bez právní subjektivity,
- smlouvy o pøevodech, pronájmech, výpùjèkách
a bezúplatném užívání nemovitostí, bytù a nebytových prostor (s výjimkou krátkodobých smluv),
- úkony, jimiž se zatìžují nemovitosti vìcnými bøemeny pro úèely zøízení nebo provozu sítì technického vybavení nebo právy odpovídajícími vìcnému
bøemeni,
h) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: nemá,
i) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: na
dobu neurèitou.
KRAJE
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
I
zrušení pøíspìvkových organizací
1.
zrušení pøíspìvkové organizace s úèinností od 31. 12. 2005
název: Zvláštní škola, Nejdek, U Jeslí 565
sídlo: 362 21 Nejdek, U Jeslí 565
IÈO: 70945659
2.
zrušení pøíspìvkové organizace s úèinností od 1. 11. 2005
název: Støední odborné uèilištì hudebních nástrojù, Luby u
Chebu, Revoluèní 536
sídlo: 351 37 Luby u Chebu, Revoluèní 536
IÈO: 47725303
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speciální Sokolov
sídlo: 356 01 Sokolov, Žákovská 716/1
IÈO: 70840571
3.
pùvodní název: Speciální základní škola pøi Dìtské gynekologické léèebnì, Františkovy Láznì, Pod Lipami 9
nový název: Základní škola pøi dìtské gynekologické
léèebnì Františkovy Láznì
sídlo: 351 01 Františkovy Láznì, Pod Lipami 9
IÈO: 70846545
4.
pùvodní název: Speciální základní škola pøi nemocnici,
Karlovy Vary, Bezruèova 19
nový název: Základní škola a mateøská škola pøi nemocnici Karlovy Vary
sídlo: 360 66 Karlovy Vary, Bezruèova 19
IÈO: 70838992
5.
pùvodní název: Speciální základní škola pøi Lázeòské léèebnì Mánes, Karlovy Vary, Køižíkova 6
nový název: Základní škola a mateøská škola pøi Lázeòské léèebnì Mánes Karlovy Vary
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Køižíkova 6
IÈO: 70945624
6.
Pùvodní název: Základní škola a Mateøská škola pøi Dìtské
lázeòské léèebnì, Láznì Kynžvart, Lázeòská 153
nový název: Základní škola a mateøská škola pøi dìtské
lázeòské léèebnì Láznì Kynžvart
sídlo: 354 91 Láznì Kynžvart, Lázeòská 153
IÈO: 70846553
7.
pùvodní název: Základní škola pøi Dìtské lázeòské léèebnì
Miramonte, Mariánské Láznì, Pod Panorámou 4
nový název: Základní škola pøi Dìtské lázeòské léèebnì
Miramonte Mariánské Láznì
sídlo: 353 66 Mariánské Láznì, Pod Panoramou 4/133
IÈO: 70847495

zmìny názvù pøíspìvkových organizací s úèinností od 1. 1.
2006

8.
pùvodní název: Zvláštní škola, Žlutice, Podìbradova 396
nový název: Základní škola praktická Žlutice
sídlo: 364 52 Žlutice, Podìbradova 396
IÈO: 70945632

1.
pùvodní název: Speciální školy, Karlovy Vary, Vanèurova 83
nový název: Základní škola, mateøská škola a praktická
škola Karlovy Vary
sídlo: 360 17 Karlovy Vary, Vanèurova 83
IÈO: 66362725

9.
pùvodní název: Zvláštní škola a Pomocná škola, Karlovy
Vary, Svahová 26
nový název: Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Svahová 26
IÈO: 47701188

2.
pùvodní název: Speciální školy, Sokolov, Žákovská 716/1
nový název: Základní škola praktická a základní škola

10.
pùvodní název: Zvláštní škola a Pomocná škola, Ostrov,
Krušnohorská 304

II
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nový název: Základní škola praktická a základní škola
speciální Ostrov
sídlo: 363 11 Ostrov, Krušnohorská 304
IÈO: 70839000

ského 449
nový název: Hotelová škola Mariánské Láznì
sídlo: 353 25 Mariánské Láznì, Komenského 449
IÈO: 00077119

11.
pùvodní název: Gymnázium, Cheb, Nerudova 7
nový název: Gymnázium Cheb
sídlo: 350 40 Cheb, Nerudova 7
IÈO: 47723386

20.
pùvodní název: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
cestovního ruchu, Karlovy Vary, Bezruèova 17
nový název: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Bezruèova 17
IÈO: 63553597

12.
pùvodní název: Gymnázium, Mariánské Láznì, Ruská 355
nový název: Gymnázium Mariánské Láznì
sídlo: 353 69 Mariánské Láznì, Ruská 355
IÈO: 47723394
13.
pùvodní název: Gymnázium, Ostrov, Studentská 1205
nový název: Gymnázium Ostrov
sídlo: 363 01 Ostrov, Studentská 1205
IÈO: 49 753 771
14.
pùvodní název: Gymnázium, Sokolov, Husitská 2053
nový název: Gymnázium Sokolov
sídlo: 356 11 Sokolov, Husitská 2053
IÈO: 49767194
15.
pùvodní název: První èeské gymnázium v Karlových Varech, Národní 25
nový název: První èeské gymnázium v Karlových Varech
sídlo: 360 20 Karlovy Vary, Národní 25
IÈO: 70845417
16.
pùvodní název: Gymnázium a Støední odborná škola, Aš,
Hlavní 106
nový název: Gymnázium a støední odborná škola Aš
sídlo: 352 01 Aš, Hlavní 106
IÈO: 47723416
17.
pùvodní název: Obchodní akademie a Gymnázium, Chodov, Smetanova 738
nový název: Støední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov
sídlo: 357 35 Chodov, Smetanova 738
IÈO: 49767208
18.
pùvodní název: Støední pedagogická škola,Gymnázium
a Vyšší odborná škola, Karlovy Vary, Lidická 40
nový název: Støední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
sídlo: 360 20 Karlovy Vary, Lidická 40
IÈO: 49753789
19.
pùvodní název: Hotelová škola, Mariánské Láznì, Komen-

21.
pùvodní název: Støední lesnická škola, Žlutice, Žižkov 345
nový název: Støední lesnická škola Žlutice
sídlo: 364 52 Žlutice, Žižkov 345
IÈO: 49754050
22.
pùvodní název: Støední odborná škola logistických služeb
a Støední odborné uèilištì, Dalovice, Hlavní 114
nový název: Støední odborná škola logistická a støední
odborné uèilištì Dalovice
sídlo: 362 63 Dalovice, Hlavní 114
IÈO: 00574384
23.
pùvodní název: Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì, Odborné uèilištì a Praktická škola, Nejdek, Husova
600
nový název: Støední odborná škola a støední odborné
uèilištì Nejdek
sídlo: 362 21 Nejdek, Husova 600
IÈO: 00077526
24.
pùvodní název: Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì a Uèilištì, Kynšperk nad Ohøí, Školní 764
nový název: Støední odborná škola Kynšperk nad Ohøí
sídlo: 357 51 Kynšperk na d Ohøí, Školní 764
IÈO: 00669750
25.
pùvodní název: Støední prùmyslová škola, Loket, T. G. Masaryka 3
nový název: Støední prùmyslová škola Loket
sídlo: 357 33 Loket, T. G. Masaryka 3
IÈO: 49767216
26.
pùvodní název: Støední prùmyslová škola, Ostrov, Jáchymovská 1
nový název: Støední prùmyslová škola Ostrov
sídlo: 363 11 Ostrov, Jáchymovská 1
IÈO: 70845425
27.
pùvodní název: Støední prùmyslová škola keramická,
Karlovy Vary, nám. 17. listopadu 12
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nový název: Støední prùmyslová škola keramická Karlovy Vary
sídlo: 360 05 Karlovy Vary, nám. 17. listopadu 12
IÈO: 00077135

borné uèilištì a Uèilištì, Toužim, Plzeòská 330
nový název: Støední odborné uèilištì Toužim
sídlo: 364 11 Toužim, Plzeòská 330
IÈO: 00669831

28.
pùvodní název: Støední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2
nový název: Støední zdravotnická škola Cheb
sídlo: 350 38 Cheb, Hradební 2
IÈO: 00669733

36.
pùvodní název: Odborné uèilištì, Horní Slavkov, Kounice 8
nový název: Odborné uèilištì Horní Slavkov
sídlo: 357 31 Horní Slavkov, Kounice 8
IÈO: 49742086

29.
pùvodní název: Støední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Karlovy Vary, Podìbradská 2
nový název: Støední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Podìbradská 2
IÈO: 00669709
30.
pùvodní název: Støední zemìdìlská škola, Dalovice, Hlavní 27
nový název: Støední zemìdìlská škola Dalovice
sídlo: 362 63 Dalovice, Hlavní 27
IÈO: 00077291
31.
pùvodní název: Integrovaná støední škola zemìdìlsko-manažerská, Odborné uèilištì a Uèilištì, Cheb, Obrnìné brigády 6
nový název: Integrovaná støední škola Cheb
sídlo: 350 11 Cheb, Obrnìné brigády 6
IÈO: 00077461
32.
pùvodní název: Integrovaná støední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620
nový název: Integrovaná støední škola technická a ekonomická Sokolov
sídlo: 356 11 Sokolov, Jednoty 1620
IÈO: 49766929
33.
pùvodní název: Støední odborné uèilištì stavební, Odborné
uèilištì a Uèilištì, Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16
nový název: Støední odborná škola stavební Karlovy Vary
sídlo: 360 09 Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16
IÈO: 00669725
34.
pùvodní název: Støední odborné uèilištì stravování a služeb, Karlovy Vary, Ondøejská 56
nový název: Støední odborné uèilištì stravování a služeb
Karlovy Vary
sídlo: 360 21 Karlovy Vary, Ondøejská 56
IÈO: 00520055
35.
pùvodní název: Støední odborné uèilištì zemìdìlské, Od-

37.
pùvodní název: Domov mládeže, Karlovy Vary, Lidická 38
nový název: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy
Vary
sídlo: 360 20 Karlovy Vary, Lidická 38
IÈO: 00076988
38.
pùvodní název: Domov mládeže, Mariánské Láznì, Klíèova 4
nový název: Domov mládeže a školní jídelna Mariánské
Láznì
sídlo: 353 01 Mariánské Láznì, Klíèova 167/4
IÈO: 00377945
39.
pùvodní název: Pedagogicko-psychologická poradna, Cheb,
Palackého 8
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
sídlo: 350 02 Cheb, Palackého 8
IÈO: 70846529
40.
pùvodní název: Pedagogicko-psychologická poradna, Karlovy Vary, Západní 15
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
sídlo: 360 26 Karlovy Vary, Západní 15
IÈO: 49753843
41.
pùvodní název: Pedagogicko-psychologická poradna, Sokolov, Žákovská 716/1
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
sídlo: 356 01 Sokolov, Žákovská 716/1
IÈO: 70844275
42.
pùvodní název: Základní umìlecká škola Josefa Labitzkého, Beèov nad Teplou, Školní 338
nový název: Základní umìlecká škola Josefa Labitzkého
Beèov nad Teplou
sídlo: 364 64 Beèov nad Teplou, Školní 338
IÈO: 63554453
43.
pùvodní název: Základní umìlecká škola Josefa Antonína
Dvoøáka, Karlovy Vary, Šmeralova 32
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nový název: Základní umìlecká škola Antonína Dvoøáka
Karlovy Vary
sídlo: 360 05 Karlovy Vary, Šmeralova 32
IÈO: 63555573
44.
pùvodní název: Základní umìlecká škola, Nová Role, Nádražní 89
nový název: Základní umìlecká škola Nová Role
sídlo: 362 25 Nová Role, Nádražní 89
IÈO: 63555123
45.
pùvodní název: Základní umìlecká škola, Žlutice, Velké
námìstí 157
nový název: Základní umìlecká škola Žlutice
sídlo: 364 52 Žlutice, Velké námìstí 157
IÈO: 63554488
46.
pùvodní název: Dùm dìtí a mládeže, Karlovy Vary, Èankovská 9
nový název: Dùm dìtí a mládeže Karlovy Vary
sídlo: 360 05 Karlovy Vary, Èankovská 9
IÈO: 63553619
47.
pùvodní název: Dìtský domov, Aš, Na Vrchu 26
nový název: Dìtský domov a školní jídelna Aš
sídlo: 352 01 Aš, Na Vrchu 26
IÈO: 47723378
48.
pùvodní název: Dìtský domov, Horní Slavkov, Dlouhá 22
nový název: Dìtský domov, mateøská škola a školní jídelna Horní Slavkov
sídlo: 357 31 Horní Slavkov, Dlouhá 22
IÈO: 49767267
49.
pùvodní název: Dìtský domov, Cheb, Goethova 16
nový název: Dìtský domov a školní jídelna Cheb
sídlo: 350 02 Cheb, Goethova 16
IÈO: 47723459
50.
pùvodní název: Dìtský domov, Karlovy Vary, Jarní 6
nový název: Dìtský domov a školní jídelna Karlovy Vary
sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Jarní 6
IÈO: 70845441
51.
pùvodní název: Dìtský domov, Mariánské Láznì, Palackého 101
nový název: Dìtský domov a školní jídelna Mariánské
Láznì
sídlo: 353 01 Mariánské Láznì, Palackého 191/101
IÈO: 47723424
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52.
pùvodní název: Dìtský domov, Ostrov, Krušnohorská 615
nový název: Dìtský domov Ostrov
sídlo: 363 01 Ostrov, Dukelských hrdinù 610
IÈO: 63553660
53.
pùvodní název: Dìtský domov, Plesná, Nádražní 338
nový název: Dìtský domov a školní jídelna Plesná
sídlo: 351 35 Plesná, Nádražní 338
IÈO: 47723441
54.
pùvodní název: Školní statek, Cheb - Dolní Dvory
nový název: Školní statek Cheb
sídlo: 350 02 Cheb, U Farmy 30/11
IÈO: 00076899
55.
pùvodní název: Gymnázium, Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì textilní, Aš, Hlavní 106
nový název: Gymnázium a Støední odborná škola, Aš,
Hlavní 106
sídlo: 352 01 Aš, Hlavní 106
IÈO: 47723416
56.
pùvodní název: Støední pedagogická škola a Gymnázium,
Karlovy Vary, Lidická 40
nový název: Støední pedagogická škola, Gymnázium
a Vyšší odborná škola, Karlovy Vary, Lidická 40
sídlo: 360 20 Karlovy Vary, Lidická 40
IÈO: 49753789
57.
pùvodní název: Dìtský domov, Ostrov, Krušnohorská 615
nový název: Dìtský domov Ostrov
pùvodní sídlo: 363 01 Ostrov, Krušnohorská 615
nové sídlo: 363 01 Ostrov, Dukelských hrdinù 610
IÈO: 63553660
STØEDOÈESKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení pøíspìvkové organizace dnem 31. 12. 2004, a to
název: Centrum sociálních služeb Kladno
sídlo: Jana Palacha 1643, 272 80 Kladno
identifikaèní èíslo: 70875456
KRAJ VYSOÈINA
oznamuje
1.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Diagnostický ústav sociální péèe Èernovice
sídlo: Dobešovská 1, 394 94 Èernovice
identifikaèní èíslo: 70659001
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c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování speciálnì pedagogické,
psychologické, lékaøské a sociální diagnostiky a vytváøení náhradního domova pro dìti, mládež i dospìlé
osoby mentálnì postižené, popøípadì mentálnì postižené s kombinovanými vadami v denním, týdenním
a trvalém pobytu, vèetnì stravování, rekreace a rehabilitace svìøencù, zajišt'ování vzdìlávání a výchovnì
pracovní èinnosti svìøencù a poradenská pomoc rodinám s mentálnì postiženými osobami
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 116 723 476,85 Kè, movitý majetek v hodnotì 38 697 611,64 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:
- efektivní a ekonomické využívání majetku,
- odpisy majetku v souladu s platnými daòovými a úèetními pøedpisy,
- evidence majetku,
- poøizování, vyøazování, zcizování, pronajímání a pojišt'ování majetku se øídí vnitroorganizaèními pøedpisy kraje
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: poøádání odborných kursù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí, vèetnì lektorské
èinnosti pro osoby, které nejsou zamìstnanci organizace, provozování tìlovýchovných a sportovních zaøízení a zaøízení sloužících k regeneraci a rekondici pro
osoby, které nejsou svìøenci ani zamìstnanci organizace, provozování hostinské a ubytovací èinnosti pro
osoby, které nejsou svìøenci ani zamìstnanci organizace, pronájem bytových i nebytových prostor a movitého majetku, osobní a nákladní silnièní motorová
doprava vlastními dopravními prostøedky nad rámec
jejich èinnosti potøebné pro chod organizace, údržba
nemovitostí, které jsou ve vlastnictví mìsta Èernovice,
a to na základì smlouvy uzavøené s uvedeným mìstem,
tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace a sleduje se oddìlenì
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
2.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 18. 9. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Galerie výtvarného umìní v Havlíèkovì Brodì
sídlo: Havlíèkovo nám. 18, 580 00 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 13582143
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zøízení galerie za úèelem získávání,
shromažïování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a zpøístupòování veøejnosti
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umìleckých sbírek muzejní povahy
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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina, s movitým
majetkem zapsaným ve sbírkové evidenci organizace
je nakládáno dle zákona è. 122/2000 Sb., o ochranì
sbírek muzejní povahy a zmìnì nìkterých dalších zákonù a podle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace nemá oprávnìní
k provozování doplòkové èinnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 18.
9. 2001 na dobu neurèitou
3.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 18. 9. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Horácká galerie v Novém Mìstì na Moravì
sídlo: Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
identifikaèní èíslo: 00167959
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zøízení galerie za úèelem získávání,
shromažïování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a zpøístupòování veøejnosti
umìleckých sbírek muzejní povahy
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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina, s movitým
majetkem zapsaným ve sbírkové evidenci organizace
je nakládáno dle zákona è. 122/2000 Sb., o ochranì
sbírek muzejní povahy a zmìnì nìkterých dalších zákonù a podle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: obchodní èinnost mimo oborù
vyhrazených zákonem è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 18.
9. 2001 na dobu neurèitou
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4.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 18. 9. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Oblastní galerie Vysoèiny v Jihlavì
sídlo: Komenského 10, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00094854
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zøízení galerie za úèelem získávání,
shromažïování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a zpøístupòování veøejnosti
umìleckých sbírek muzejní povahy
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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina, s movitým
majetkem zapsaným ve sbírkové evidenci organizace
je nakládáno dle zákona è. 122/2000 Sb., o ochranì
sbírek muzejní povahy a zmìnì nìkterých dalších
zákonù a podle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace nemá oprávnìní k
provozování doplòkové èinnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 18.
9. 2001 na dobu neurèitou
5.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì lesnické, Nové Mìsto na Moravì, Petrovice 26
sídlo: Petrovice 26, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
identifikaèní èíslo: 00230952
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je
domov mládeže a školní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupu
jí 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 29 610 788,- Kè, movitý majetek v hodnotì
12 014 845,26 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: práva a povinnosti k majetku jsou vyme-
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zena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: stravovací a ubytovací služby,
pedagogické minimum pro instruktory, prodej lesní
techniky a provádìní kursù pro tuto techniku, výuka
sváøení-sváøeèská škola, provozování autoškoly, opravy motorových vozidel, truhláøství, rekvalifikaèní kurs
pro obory Mechanik opraváø pro lesní stroje a zaøízení,
Truhláø, Truhláøské práce, kursy obsluhy PC pro živnostníky v OS Windows, tato èinnost nesmí narušovat
plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
6.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì zemìdìlské, Velké
Meziøíèí, Hornomìstská 35
sídlo: Hornomìstská 35, 594 12 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 00055450
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì zemìdìlské, domov
mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 29 678 406,95 Kè, movitý majetek v hodnotì 19 692 847,66 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: práce se zemìdìlskými mechanizaèními prostøedky, výuka svaøování a doškolování dle ÈSN a EN, ubytovací služby, hostinská èinnost, provozování autoškoly, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
7.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
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b) název: Støední odborné uèilištì zemìdìlské, Bystøice nad Pernštejnem, Pøíèní 405
sídlo: Pøíèní 405, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 00056286
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je domov mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 13 141 414,10 Kè, movitý majetek v hodnotì 8 580 471,07 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, provoz
ubytování v domovì mládeže, kurs výroby odìvù, silnièní motorová doprava osobní a nákladní, provozování autoškoly, opravy motorových vozidel, sváøeèské
kursy Z-E1, Z-G1, rozšiøující Z-M1, provoz zaøízení
sloužícího k regeneraci a rekondici, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
8.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì lesnické a Uèilištì,
Lesonice 2
sídlo: 675 44 Lesonice 2
identifikaèní èíslo: 00230944
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je domov mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 20 984 126,43 Kè, movitý majetek v hodnotì 10 317 959,94 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,

èástka 1

aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina
o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, doèasné
ubytování, výroba tepla, tato èinnost nesmí narušovat
plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
9.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì øemesel, Tøebíè,
Demlova 890
sídlo: Demlova 890, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 00055077
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì øemesel, domov mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 58 818 673,30 Kè, movitý majetek v hodnotì 12 853 565,08 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: ubytovací služby, hostinská
èinnost, provozování autoškoly, poøádání odborných
kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, provoz stanice technické kontroly, mìøení emisí zážehových a vznìtových motorù, opravy
silnièních vozidel, opravy zemìdìlských strojù, specializovaný maloobchod, organizování sportovních
soutìží, vydavatelská a nakladatelská èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
10.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì øemesel a služeb
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
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a Uèilištì, Moravské Budìjovice, Tovaèovského sady 79
sídlo: Tovaèovského sady 79, 676 02 Moravské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 00055069
vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je domov mládeže a školní jídelna
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
v hodnotì 76 990 397,33 Kè, movitý majetek v hodnotì 40 519 341,15 Kè
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, opravy motorových vozidel, výroba a opravy zemìdìlských strojù, klempíøství, opravy ostatních dopravních prostøedkù, provozování autoškoly, výroba elektrických strojù
a pøístrojù, instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù, kovoobrábìèství, zámeènictví, krejèovská výroba, ubytovací služby, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, specializovaný maloobchod, výroba tepelné energie, pronájem nebytových prostor, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou

11.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì opravárenské, Jihlava, Školní 1a
sídlo: Školní 1a, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00056260
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì opravárenské a školní
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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 37 721 527,- Kè, movitý majetek v hodnotì
10 618 285,- 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: montáž a opravy elektrických
zaøízení, revize elektrických zaøízení, koupì zboží za
úèelem dalšího prodeje a prodej, silnièní motorová doprava, opravy motorových vozidel, kvalifikaèní kursy
a pøezkušování, hostinská èinnost, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
12.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Integrovaná støední škola, Svìtlá nad Sázavou, Zámecká 1
sídlo: Zámecká 1, 582 91 Svìtlá nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 00087742
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì, støední odborná škola,
domov mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 56 370 034,28 Kè, movitý majetek v hodnotì 23 450 850,10 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: kursy svaøování a kursy pro
získání oprávnìní k ovládání zemìdìlské mechanizace,
provozování autoškoly, hostinská èinnost, provozování
dopravy, která není živností - autobus, poøádání odborných kursù, školení a jiných vzdìlávacích akcí
vèetnì lektorské èinnosti, výuka jazykù, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
13.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì zemìdìlské, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410
sídlo: Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou
identifikaèní èíslo: 00073211
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì zemìdìlské, domov
mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 57 010 952,50 Kè, movitý majetek v hodnotì 25 758 961,- 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: zemìdìlská èinnost vztahující
se k obhospodaøování zemìdìlské pùdy, ubytovací
služby, hostinská èinnost, opravy motorových vozidel
a zemìdìlských strojù, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí, vèetnì lektorské èinnosti, pronájem majetku, tato èinnost nesmí narušovat
plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
14.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium a Støední odborná škola, Moravské Budìjovice, Tyršova 365
sídlo: Tyršova 365, 676 19 Moravské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 60418427
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je gymnázium, støední odborná škola a školní jídelna - výdejna
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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 47 416 995,80 Kè, movitý majetek v hodnotì 15 125 205,64 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: poøádání odborných kurzù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti, pronájem nebytových prostor, poøádání kulturních, sportovních a spoleèenských akcí, hostinská
èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
15.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Tøebíè, Masarykovo nám. 9/116
sídlo: Masarykovo nám. 9/116, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418435
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky
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 30 062 572,70 Kè, movitý majetek v hodnotì 6 872 928,67 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
16.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
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b) název: Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Tøebíè, Bráfova 9
sídlo: Bráfova 9, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418443
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je obchodní akademie dr. Albína Bráfa, státní jazyková škola a domov mládeže
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 23 508 590,59 Kè, movitý majetek v hodnotì 8 594 010,86 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: vedení odborných kursù,
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor,
obchodní èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
17.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Støední odborná škola zemìdìlská a ekonomická
a Støední zdravotnická škola, Tøebíè, Žižkova 505
sídlo: Žižkova 505, 674 23 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418460
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborná škola zemìdìlská a ekonomická a støední zdravotnická škola, vyšší odborná škola
a vyšší zdravotnická škola, školní jídelna a domov
mládeže
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
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v hodnotì 39 697 104,75 Kè, movitý majetek v hodnotì 12 866 665,81 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: pronájem nebytových prostor,
poskytování ubytování, pozemní doprava vyjma železnièní a silnièní motorové dopravy, chov domácích
a zoologických zvíøat a poskytování souvisejících služeb, provozování autoškoly, poøádání odborných
kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
18.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola, Moravské Budìjovice, Pražská 104
sídlo: Pražská 104, 676 02 Moravské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 44065485
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky
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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 3 988
154,70 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: poøádání vzdìlávacích a rekvalifikaèních kursù, poøádání kulturních, sportovních
a spoleèenských akcí, hostinská èinnost, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
19.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
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a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì stavební a Odborné
uèilištì, Tøebíè, Kosmákova 66
sídlo: Kosmákova 66, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 13691864
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky
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 24 159 593,84 Kè, movitý majetek v hodnotì 10 200 546,69 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
20.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola stavební, Støední
odborné uèilištì stavební a Odborné uèilištì, Tøebíè, Kubišova 1214
sídlo: Kubišova 1214, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418451
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborné uèilištì stavební, støední prùmyslová škola stavební, odborné uèilištì, domov mládeže a školní 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 využití: nemovitý majetek
v hodnotì 24 538 131,84 Kè, movitý majetek v hodnotì 35 174 243,91 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
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byla zøízena: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: poøádání odborných kursù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti, ubytovací služby, maloobchod provozovaný
mimo øádné provozovny, èinnost technických poradcù
v oblasti stavebnictví a architektury, projektová èinnost
ve výstavbì, hostinská èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
21.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy Tøebíè
sídlo: Cyrilometodìjská 22, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 47443936
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je speciální základní škola pøi oèním oddìlení,
speciální mateøská škola pøi nemocnici, zvláštní škola,
školní jídelna, školní družina
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 4 680 979,80 Kè, movitý majetek v hodnotì
2 618 743,07 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: hostinská èinnost, provozování kulturních a kulturnì vzdìlávacích zaøízení, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
22.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy Moravské Budìjovice
sídlo: Dobrovského 11, 676 02 Moravské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 60418494
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, za-
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jištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je zvláštní škola, pomocná škola a školní družina
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
v hodnotì 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 947
722,30 Kè
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

23.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Tøebíè, 9. kvìtna 3
sídlo: 9. kvìtna 3/53, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418486
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je pomocná škola, zvláštní škola, pøípravný stupeò pomocné školy, školní družina, internátní jídelna
a internát
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
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v hodnotì 1 821 770,16 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 513 289,06 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
24.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže Hrádek, Tøebíè
sídlo: Hrádek 964, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 64271927
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky
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 4 978 546,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 767 667,- 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
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352, 283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuèní podmínky pøedplatného: jednotlivé èástky jsou expedovány pøedplatitelùm neprodlenì po dodání z tiskárny. Objednávky nového pøedplatného jsou vyøizovány do 15 dnù a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
èástky po ovìøení úhrady pøedplatného nebo jeho zálohy. Èástky vyšlé
v dobì od zaevidování pøedplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázovì. Zmìny adres a poètu odebíraných výtiskù jsou provádìny do 15 dnù. Lhùta pro uplatnìní reklamací je stanovena na 15 dnù
od data rozeslání, po této lhùtì jsou reklamace vyøizovány jako bìžné
objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádìjte IÈ (právnická
osoba), rodné èíslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové èíslo pøedplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ØPP Praha è.j.
117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, è.j. 445/94 zo
dòa 27. 12. 1994.

