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KRAJE
KRAJ VYSOÈINA
oznamuje
25.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Hrotovice, Sokolská 362
sídlo: Sokolská 362, 675 55 Hrotovice
identifikaèní èíslo: 60418508
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 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 1 122 199,80 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 598 055,10 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
26.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Jemnice, Tøešòová 748
sídlo: Tøešòová 748, 675 31 Jemnice
identifikaèní èíslo: 60418516
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 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 3 442 757,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 296 396,60 Kè
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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
27.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Tøebíè
sídlo: Mládežnická 2, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 64268993
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 303
918,66 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
28.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Námìšt' nad Oslavou, Krátká
284
sídlo: Krátká 284, 675 71 Námìšt' nad Oslavou
identifikaèní èíslo: 60418371
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
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d)
e)

f)

g)
h)
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a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je 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 1 766 848,40 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 566 048,- 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

29.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Budkov 1
sídlo: 675 42 Budkov 1
identifikaèní èíslo: 47443014
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 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 6 764 946,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 601 283,46 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
30.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko služby škole Tøebíè

c)

d)
e)

f)

g)

h)
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sídlo: Bráfova 2, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 60418419
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
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 341
420,- 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: obchodní èinnost - koupì
zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

31.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Tøebíè, Raèerovická 920
sídlo: Raèerovická 920, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 00093271
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 49 976 383,18 Kè, movitý majetek v hodnotì 22 535 109,50 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 výroba, silnièní
motorová doprava nákladní a osobní, provozování trak-
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torových prací, opravy silnièních vozidel, opravy pracovních strojù, výroba zemìdìlských strojù, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
32.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Tøebíè
sídlo: Vltavínská 1289, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 66597315
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 1 603
313,89 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
33.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Vyšší odborná škola, Tøebíè, Hasskova 15
sídlo: Hasskova 15, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 00638064
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 školní jídelna SZŠ
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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 5 389
935,76 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
34.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola obchodu a služeb
a Støední odborné uèilištì, Tøebíè, Sirotèí 4
sídlo: Sirotèí 4, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 66610699
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, støední 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 40 556 859,- Kè, movitý majetek v hodnotì
25 270 945,91 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: kopírování, vzdìlávací a školící èinnost, koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej, poøádání odborných kursù - rekvalifikací,
pronájem nebytových prostor, ubytovací služby, hostinská èinnost, konzultaèní a poradenská èinnost, tato
èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
35.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola technická a Støed-
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
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ní odborné uèilištì technické, Tøebíè, Manželù
Curieových 734
sídlo: Manželù Curieových 734, 674 01 Tøebíè
identifikaèní èíslo: 66610702
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 prùmyslová škola, støední odborné uèilištì, 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 167 144 054,- Kè, movitý majetek v hodnotì
41 945 056,29 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, ubytovací
služby, koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje
a prodej, poøádání školících kursù, vyuèování cizích jazykù, kovoobrábìèství, výroba, instalace a opravy elektronických zaøízení a strojù, výroba, instalace a opravy elektrických zaøízení a strojù, instalace a opravy
elektronických zaøízení a pøístrojù, výroba a rozvod
elektrické energie a tepla, tato èinnost nesmí narušovat
plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

36.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Pelhøimov, Pod
Kalvárií 850
sídlo: Pod Kalvárií 850, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 63263998
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 5 794 836,- Kè, movitý majetek v hodnotì
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3 224 382,68 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
37.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Kamenice nad Lipou, Pelhøimovská 127
sídlo: Pelhøimovská 127, 394 70 Kamenice nad Lipou
identifikaèní èíslo: 70845859
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 2 017
142,40 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
38.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Pacov, Španovského 319
sídlo: Španovského 319, 395 01 Pacov
identifikaèní èíslo: 70847576
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
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f)

g)
h)

Ústøední vìstník

zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky
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 796
589,95 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou

39.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Pacov, Hronova 1079
sídlo: Hronova 1079, 395 01 Pacov
identifikaèní èíslo: 62540076
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 46 530 820,- Kè, movitý majetek v hodnotì
5 597 234,55 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 kursù,
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
40.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina

èástka 2

b) název: Gymnázium dr. A. Hrdlièky, Humpolec, Komenského 147
sídlo: Komenského 147, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 62540041
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 32 146 712,40 Kè, movitý majetek v hodnotì 4 203 619,25 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 kursù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí, vèetnì lektorské
èinnosti, pronájem nebytových prostor, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
41.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Obchodní akademie, Pelhøimov, Jirsíkova 875
sídlo: Jirsíkova 875, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 62540068
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 33 311 552,90 Kè, movitý majetek v hodnotì 6 342 124,77 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: práva a povinnosti k majetku jsou vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysoèina o vymezení majetkových práv a povinností pøíspìvkových
organizací zøizovaných krajem Vysoèina

èástka 2
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g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: organizování vzdìlávacích
akcí, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
42.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì technické a Uèilištì,
Humpolec, Nádražní 486
sídlo: Nádražní 486, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 00511790
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
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 29 102 125,80 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 329 874,15 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 rekvalifikaèních
kursù, ubytovací služby, pùjèování sportovních potøeb,
provádìní jednoduchých a drobných staveb, jejich
zmìny a odstraòování, pronájem nebytových prostor,
provádìní oprav automobilù, provádìní kosmetických
služeb, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
43.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola, Pelhøimov, Rùžová 34
sídlo: Rùžová 34, 393 51 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 62540033
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

strana 23

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 14 156 383,- Kè, movitý majetek v hodnotì
10 078 118,23 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: 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: kovoobrábìèství, výuka na
poèítaèích, mìøení emisí vozidel se zážehovými motory, vyuèování øízení motorových vozidel, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
44.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì zemìdìlské a technické a Uèilištì, Humpolec, Školní 764
sídlo: Školní 764, 396 27 Humpolec
identifikaèní èíslo: 62540050
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 a technické, 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 162 588 887,75 Kè, movitý majetek v hodnotì 56 615 013,49 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: poradenská èinnost v oblasti
zemìdìlství, hostinská èinnost, pronájem bytových
a nebytových prostor a služby s tím spojené, poøádání
odborných kursù, školení a jiných vzdìlávacích akcí,
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vèetnì lektorské èinnosti, pùjèování sportovních
potøeb, provádìní jednoduchých a drobných staveb, jejich zmìny a odstraòování, provádìní oprav automobilù, provádìní kosmetických služeb, provozování autoškoly, provozování dopravy, která není živností - autobus, výuka jazykù, poskytování služeb pro zemìdìlství a zahradnictví, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
45.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola a Støední odborné
uèilištì, Pelhøimov, Friedova 1469
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 14450470
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 prùmyslová škola, støední 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 46 301 113,- Kè, movitý majetek v hodnotì
37 580 782,75 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: provozování sváøeèské školy,
hostinská èinnost, pronájem nebytových prostor, kovoobrábìèství, výuka na poèítaèích, mìøení emisí vozidel
se zážehovými motory, vyuèování øízení motorových
vozidel, opravy silnièních vozidel, 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
46.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Pelhøimov, Komenského
1326
sídlo: Komenského 1326, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 70844194
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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 zvláštní škola, pomocná škola a 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 8 993 619,48 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 809 382,49 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
47.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Zvláštní škola Pacov, Španovského 319
sídlo: Španovského 319, 395 01 Pacov
identifikaèní èíslo: 70845719
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 zvláštní škola a 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 518
715,72 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
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10. 2001 na dobu neurèitou
48.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Zvláštní škola a Pomocná škola Humpolec,
Husova 391
sídlo: Husova 391, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 70844585
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 zvláštní škola, pomocná škola a 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 743
340,90 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
49.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Kamenice nad Lipou, Pelhøimovská 491
sídlo: Pelhøimovská 491, 394 70 Kamenice nad Lipou
identifikaèní èíslo: 70852804
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 zvláštní škola, speciální mateøská škola pøi dìtské léèebnì, speciální základní škola pøi dìtské léèebnì a 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 1 015
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923,22 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
50.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální mateøská škola a Základní škola
pøi nemocnici Pelhøimov, Slovanského bratrství 710
sídlo: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 70845395
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, speciální mateøská
škola a 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 67
757,40 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
51.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Odborné uèilištì a Praktická škola, Èernovice, Mariánské námìstí 72
sídlo: Mariánské námìstí 72, 394 94 Èernovice
identifikaèní èíslo: 62540017
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, za-
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d)
e)

f)

g)

h)
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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 odborné uèilištì, praktická škola, internát 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 15 087 056,34 Kè, movitý majetek v hodnotì 5 429 545,11 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: rekvalifikaèní kursy, hostinská èinnost, 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

52.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Èernovice, Dobešovská 1
sídlo: Dobešovská 1, 394 94 Èernovice
identifikaèní èíslo: 70842612
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 pøípravný stupeò pomocné školy, pomocná škola, praktická škola, speciální mateøská škola pøi dìtské
ozdravovnì a 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 264
343,- 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 nemá povolenu
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doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
53.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže Humpolec, Na Skalce 623
sídlo: Na Skalce 623, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 70845239
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 299
870,97 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
54.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže, Pelhøimov, Pražská 1542
sídlo: Pražská 1542, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 00511811
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 13 537 371,- Kè, movitý majetek v hodnotì
3 398 438,26 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: ubytovací služby, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
55.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Humpolec, Libická 928
sídlo: Libická 928, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 70841586
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, za
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 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 7 926 644,50 Kè, movitý majetek v hodnotì
3 762 105,68 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
56.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Domov mládeže, Pelhøimov, Friedova 1464
sídlo: Friedova 1464, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 60860600
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
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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 10 197 445,40 Kè, movitý majetek v hodnotì 8 408 717,24 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,pronájem nebytových prostor, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
57.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Senožaty 199
sídlo: 394 56 Senožaty 199
identifikaèní èíslo: 70844330
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 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 9 459 220,- Kè, movitý majetek v hodnotì 4
850 682,67 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
58.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Pelhøimov, Pražská 127
sídlo: Pražská 127, 393 11 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 70844186
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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 593
624,55 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
59.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko služeb školám, Pelhøimov, Friedova 1469
sídlo: Friedova 1469, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 62540025
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 85 000,- Kè, movitý majetek v hodnotì 2
514 634,28 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou

èástka 2

60.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
sídlo: Dusilov 384, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 00072583
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 5 752 793,79 Kè, movitý majetek v hodnotì
43 040 039,81 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: zemìdìlská prvovýroba,
øeznictví a uzenáøství, silnièní motorová doprava nákladní, koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje
a prodej, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
61.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola Gustava Mahlera,
Humpolec, Školní 701
sídlo: Školní 701, 396 01 Humpolec
identifikaèní èíslo: 62540114
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 1 933
780,21 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
62.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola Františka Drdly,
Žïár nad Sázavou, Doležalovo námìstí 4
sídlo: Doležalovo námìstí 4, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70265429
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 2 044
120,30 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
63.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Bystøice nad Pernštejnem, Zahradní 622
sídlo: Zahradní 622, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 70281246
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
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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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 434
337,05 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
64.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola Jana Štursy, Nové
Mìsto na Moravì, Vratislavovo námìstí 121
sídlo: Vratislavovo námìstí 121, 592 31 Nové Mìsto
na Moravì
identifikaèní èíslo: 70282439
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 4 787 719,- Kè, movitý majetek v hodnotì 1
758 111,22 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
65.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Velká Bíteš, Hrnèíøská 117
sídlo: Hrnèíøská 117, 595 01 Velká Bíteš
identifikaèní èíslo: 70280185
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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 928
692,70 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
66.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Velké Meziøíèí,
Poøíèí 808
sídlo: Poøíèí 808, 594 01 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 70282145
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 23 019 260,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 827 616,91 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
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67.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Velké Meziøíèí, Sokolovská 27
sídlo: Sokolovská 27, 594 01 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 48895393
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 8 756 284,- Kè, movitý majetek v hodnotì 5
273 462,92 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 nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
68.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Hotelová škola Svìtlá a Obchodní akademie,
Velké Meziøíèí, U Svìtlé 36
sídlo: U Svìtlé 36, 594 23 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 48895377
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 hotelová škola Svìtlá a obchodní akademie,
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
v hodnotì 45 194 993,90 Kè, movitý majetek v hodnotì 16 574 368,99 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: poøádání odborných kurzù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti, poøádání kulturních produkcí, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
69.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola, Støední zemìdìlská škola, Støední odborné uèilištì opravárenské
a Odborné uèilištì, Bystøice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343
sídlo: Dr. Veselého 343, 593 17 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 48895504
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
vyšší odborná škola, støední zemìdìlská škola, støední
odborné uèilištì, odborné uèilištì, praktická škola, internát, 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 46 607 628,38 Kè, movitý majetek v hodnotì 22 917 679,54 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, ubytovací
služby, provozování autoškoly, poøádání odborných
kursù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, silnièní motorová doprava osobní a nákladní, kurz výroby odìvù, opravy motorových vozidel, sváøeèské kurzy 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
70.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
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a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium Vincence Makovského, Nové
Mìsto na Moravì, Leandra Èecha 152
sídlo: Leandra Èecha 152, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
identifikaèní èíslo: 48895512
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 38 151 832,50 Kè, movitý majetek v hodnotì 7 584 247,70 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 odborných kursù,
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
71.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Žïár nad Sázavou, Neumannova 2
sídlo: Neumannova 2, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 48895407
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 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 37 704 739,77 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 707 782,34 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou

d)
e)

f)
72.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová
škola, Žïár nad Sázavou, Studentská 1
sídlo: Studentská 1, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 48895598
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

g)

h)
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vyšší odborná škola, støední prùmyslová škola, 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 38 483 989,50 Kè, movitý majetek v hodnotì 29 293 315,50 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: zámeènictví, kovoobrábìèství,
poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, hostinská èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
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