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KRAJE
KRAJ VYSOÈINA
oznamuje
73.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì strojírenské a Uèilištì, Žïár nad Sázavou, Strojírenská 6
sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 00226106
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 strojírenské, 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 30 151 401,- Kè, movitý majetek v hodnotì
22 484 060,63 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: rekvalifikaèní studium, øemeslné rekvalifikaèní kursy pro øemeslné živnosti, ostatní
rekvalifikaèní kursy, hostinská èinnost, ubytovací služby, silnièní motorová doprava nákladní, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
74.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Bystøice nad Pernštejnem, Nádražní 760
sídlo: Nádražní 760, 593 12 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 48895466
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 a školní jídelna
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupu-
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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 72 020 957,- Kè, movitý majetek v hodnotì
11 830 384,94 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, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
75.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Žïár nad Sázavou, Dvoøákova 4
sídlo: Dvoøákova 4, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 00637696
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 4 301 561,- Kè, movitý majetek v hodnotì 5
458 914,80 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
v lastní 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, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
76.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy pro mentálnì postižené, Žïár
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nad Sázavou, Komenského 8
sídlo: Komenského 8, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 48895555
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, praktická škola, speciální mateøská 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 1 626
978,46 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

77.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Nové Mìsto na Moravì, Malá 154
sídlo: Malá 154, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
identifikaèní èíslo: 70832803
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 nemocnici, zvláštní škola, pomocná škola, speciální mateøská škola pøi
nemocnici 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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 774
472,- 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
78.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Bystøice nad Pernštejnem,
Masarykovo námìstí 60
sídlo: Masarykovo námìstí 60, 593 01 Bystøice nad
Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 70832811
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 900
394,24 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
79.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Velké Meziøíèí, Èechova 30
sídlo: Èechova 30, 594 01 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 70831432
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, pøípravný stupeò pomocné školy, praktická škola a školní družina
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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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 1 591
948,40 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
80.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Velká Bíteš, U stadionu 285
sídlo: U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
identifikaèní èíslo: 70831386
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 psychiatrické léèebnì, pomocná škola a zvláštní škola
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 480
138,67 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
81.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116
sídlo: Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš
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identifikaèní èíslo: 70831394
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 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 670
680,30 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
82.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Odborné uèilištì a Praktická škola, Bystøice
nad Pernštejnem, Luèní 468
sídlo: Luèní 468, 593 26 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 48895474
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 internát 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 3 248 757,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 591 314,52 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
83.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže, Žïár nad Sázavou, Horní 2
sídlo: Horní 2, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 43380093
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 19 051 948,- Kè, movitý majetek v hodnotì
4 528 920,- 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, silnièní motorová doprava osobní, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
84.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže, Bystøice nad Pernštejnem, Masarykovo námìstí 68
sídlo: Masarykovo námìstí 68, 593 01 Bystøice nad
Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 43380778
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 803
783,- Kè

strana 37

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
85.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže, Velké Meziøíèí, Komenského 2/10
sídlo: Komenského 2/10, 594 01 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 69650560
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 1 878
337,40 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
86.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Roveèné 40
sídlo: 592 65 Roveèné 40
identifikaèní èíslo: 48897558
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
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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 6 279 222,40 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 423 191,75 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
87.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Domov mládeže, Žïár nad Sázavou, Studentská 1
sídlo: Studentská 1, 591 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 48895458
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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 871
127,- 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, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
88.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Žïár
nad Sázavou, Veselská 35

c)

d)
e)

f)

g)
h)

èástka 3

sídlo: Veselská 35, 581 01 Žïár nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70832510
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 803
335,50 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: organizace nemá povolenu
doplòkovou èinnost
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou

89.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Bystøice nad Pernštejnem,
Dr. Veselého 343
sídlo: Dr. Veselého 343, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem
identifikaèní èíslo: 00093181
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 5 979 578,- Kè, movitý majetek v hodnotì
6 086 382,- 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: poskytování služeb pro zemì-
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dìlství a zahradnictví, chov domácích a hospodáøských
zvíøat a poskytování souvisejících služeb, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
90.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 20. 11. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola a Støední odborné
uèilištì lesnické, dopravní a služeb, Nové Mìsto na Moravì, Na Bìlisku 295
sídlo: Na Bìlisku 295, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
identifikaèní èíslo: 67009425
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 61 380 643,80 Kè, movitý majetek v hodnotì 35 090 378,73 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: 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, provoz autoškoly, poøádání odborných kursù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí, vèetnì lektorské
èinnosti, šití, zámeènictví, kovoobrábìèství, provozování tìlovýchovných zaøízení sloužících k regeneraci
a rekondici, montáž, servis jízdních kol a sportovních
potøeb, prodej lesní techniky a provádìní kurzù pro tuto techniku, výuka sváøení - sváøeèská škola, opravy
motorových vozidel, truhláøství, rekvalifikaèní kurz
pro obor mechanizátor lesní výroby, mechanik opraváø pro lesní stroje a zaøízení, truhláø, truhláøské práce,
profesní vzdìlávací kurzy zemìdìlské a lesnické veøejnosti, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
10. 2001 na dobu neurèitou
91.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Havlíèkùv Brod,
Smetanovo námìstí 31
sídlo: Smetanovo námìstí 31, 580 01 Havlíèkùv Brod
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identifikaèní èíslo: 70153701
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 5 197 547,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 531 696,25 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
92.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Svìtlá nad Sázavou, Nádražní 228
sídlo: Nádražní 228, 582 91 Svìtlá nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 701533388
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 1 303
668,20 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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93.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Chotìboø, Námìstí TGM 322
sídlo: Námìstí T. G. Masaryka 322, 583 01 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 70153558
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 1 493
985,50 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
94.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola, Ledeè nad Sázavou, Na Mizerovì 82
sídlo: Na Mizerovì 82, 584 01 Ledeè nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70826722
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 919
104,40 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 vy-
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mezení 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
95.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Havlíèkovo gymnázium, Havlíèkùv Brod, Štáflova 2063
sídlo: Štáflova 2063, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 60126621
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 24 346 199,90 Kè, movitý majetek v hodnotì 8 316 047,65 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, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
96.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Obchodní akademie, Havlíèkùv Brod, U Trojice 2005
sídlo: U Trojice 2005, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 60126663
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 vystupu-
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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 0,00 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 386
684,39 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
97.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Chotìboø, Jiráskova 637
sídlo: Jiráskova 637, 583 01 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 60126639
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 9 729 795,70 Kè, movitý majetek v hodnotì
7 822 017,39 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, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
98.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná støední škola, Ledeè nad Sázavou, Husovo námìstí 1

c)

d)
e)

f)

g)

h)
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sídlo: Husovo námìstí 1, 584 01 Ledeè nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 60126647
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, vyšší odborná škola, støední odborná škola, støední odborné uèilištì, školní jídelna
a domov mládeže
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 25 196 674,95 Kè, movitý majetek v hodnotì 22 942 073,33 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: kovoobrábìní, hostinská èinnost, ubytovací èinnost v kategorii hotel, pronájem
nezastavìné plochy, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, pronájem nebytových prostor, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

99.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechynì, Havlíèkùv Brod, Jihlavská 628
sídlo: Jihlavská 628, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 60126698
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 10 527 970,45 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 521 658,59 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
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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: projektová èinnost v investièní výstavbì, pronájem ploch, 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
100.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední zemìdìlská škola, Havlíèkùv Brod,
Jihlavská 895
sídlo: Jihlavská 895, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 60126680
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 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 30 007 551,77 Kè, movitý majetek v hodnotì 9 332 418,45 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: vyuèování øízení motorových
vozidel, ubytovací služby, 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
101.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola a Obchodní akademie,
Chotìboø, Na Valech 690
sídlo: Na Valech 690, 583 29 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 60126680
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì posky-

d)
e)

f)

g)

h)

èástka 3

tování 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 a domov mládeže
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 12 982 356,70 Kè, movitý majetek v hodnotì 6 441 490,22 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, poøádání odborných kursù, školení a jiných
vzdìlávacích akcí, vèetnì lektorské èinnosti, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

102.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì technické, Chotìboø,
Žižkova 1501
sídlo: Žižkova 1501, 583 01 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 67441351
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 technické, 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 28 510 112,44 Kè, movitý majetek v hodnotì 13 592 205,23 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: zednictví, kovoobrábìèství,
truhláøství, vodoinstalatérství, zámeènictví, ubytovací
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služby, poøádání odborných kurzù, školení a jiných
vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, 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
103.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Havlíèkùv Brod, Masarykova
2033
sídlo: Masarykova 2033, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 00581119
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-výdejna 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 20 450 788,10 Kè, movitý majetek v hodnotì 8 091 673,34 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
104.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy, Chotìboø, Hradební 529
sídlo: Hradební 529, 583 01 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 70836329
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 internátní, pomocná škola, pøípravný
stupeò, školní družina, internát a internátní 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 2 560 836,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 393 527,64 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: èinnost úèetního poradenství,
vedení úèetnictví, ubytovací služby, 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
105.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Zvláštní škola, Ledeè nad Sázavou, Habrecká 378
sídlo: Habrecká 378, 584 01 Ledeè nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70838241
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 družina a školní klub
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 591
857,20 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
106.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální škola, Havlíèkùv Brod, U Trojice
2104
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sídlo: U Trojice 2104, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 70838593
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, pøípravný stupeò pomocné školy, speciálnì pedagogické centrum
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 2 988 279,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 449 114,80 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: pronájem tìlocvièny, lektorská èinnost, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

107.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Speciální školy pøi zdravotnických zaøízeních,
Havlíèkùv Brod, Rozkošská 2329
sídlo: Rozkošská 2329, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 70837228
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 zdravotnickém zaøízení, speciální mateøská škola pøi zdravotnickém zaøízení, zvláštní škola pøi zdravotnickém zaøízení, pomocná škola pøi zdravotnickém zaøízení, školní družina pøi zdravotnickém zaøízení
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 804
368,60 Kè
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
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aby svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její
vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž
byla zøízena: 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
108.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže u Aleje, Havlíèkùv Brod,
Masarykova 2190
sídlo: Masarykova 2190, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 70153353
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 2 799 593,80 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 101 263,35 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,
hostinská èinnost, ubytovací služby, opravy kanceláøské techniky, koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostøedkovatelská èinnost, autodoprava osob a nákladu, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
109.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže, Svìtlá nad Sázavou, Jelenova 102
sídlo: Jelenova 102, 582 91 Svìtlá nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70836175
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì posky-
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tování 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 410
656,97 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

110.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Junior - dùm dìtí a mládeže, støedisko volného èasu, Chotìboø, Tyršova 793
sídlo: Tyršova 793, 583 01 Chotìboø
identifikaèní èíslo: 15060446
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 1 577
938,70 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: pronájem nebytových prostor,
pronájem základny letního tábora, 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
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111.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Centrum - Dùm dìtí a mládeže, Ledeè nad
Sázavou, Husovo námìstí 242
sídlo: Husovo námìstí 242, 584 01 Ledeè nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 70153744
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 1 275
487,- 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,
poøádání kulturních produkcí, zábav a provozování zaøízení sloužící k zábavì, pronájem a pùjèování vìcí
movitých, pùjèování sportovních potøeb, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
112.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíèkùv Brod, Nad Tratí 335
sídlo: Nad Tratí 335, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 70837139
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 916 842,- Kè, movitý majetek v hodnotì 722
333,90 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
113.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Havlíèkùv Brod, Novotnùv
Dvùr 169
sídlo: Novotnùv Dvùr 169, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 00086967
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 10 748
781,68 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: provozování zemìdìlské prvovýroby, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
114.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola a Integrovaná støední
škola strojnická, Ledeè nad Sázavou, Poštovní 405
sídlo: Poštovní 405, 584 01 Ledeè nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 60126256
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdì-

d)
e)

f)

g)

h)

èástka 3

lávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborná škola strojnická, domov mládeže, støední odborné uèilištì strojnické 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 15 527 910,15 Kè, movitý majetek v hodnotì 14 418 593,32 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: kovoobrábìní, hostinská èinnost, ubytovací èinnost v kategorii hotel, pronájem nezastavìné plochy, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou

115.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola, Gymnázium, Støední
skláøská škola a Støední odborné uèilištì,
Svìtlá nad Sázavou, Sázavská 547
sídlo: Sázavská 547, 582 91 Svìtlá nad Sázavou
identifikaèní èíslo: 15060977
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 odborné uèilištì, støední
odborná škola skláøská, školní jídelna, vyšší odborná
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 50 780 284,- Kè, movitý majetek v hodnotì
26 273 851,03 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
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g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: výroba polotovarù z olovnatého køišt'álu a jejich prodej, ubytovací služby, koupì
zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská èinnost, broušení skla, èinnost úèetních poradcù,
vedení úèetnictví, zpracování kamene, poøádání odborných kurzù, 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.
7. 2001 na dobu neurèitou
116.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Obchodní akademie a Integrovaná støední
škola obchodu a služeb, Havlíèkùv Brod, Bratøíkù 851
sídlo: Bratøíkù 851, 580 01 Havlíèkùv Brod
identifikaèní èíslo: 60126817
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,
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 71 156 173,18 Kè, movitý majetek v hodnotì 28 701 995,18 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 autoškoly, hostinská èinnost, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, výuka jazykù, pronájem a pùjèování vìcí movitých,pronájem nemovitostí, bytù a nebytových prostor, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
117.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Integrovaná støední škola, Havlíèkùv Brod,
Kyjovská 3187
sídlo: Kyjovská 3187, 580 01 Havlíèkùv Brod
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identifikaèní èíslo: 60126230
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,
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 46 832 258,58 Kè, movitý majetek v hodnotì 10 096 226,03 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, pronájem tìlocvièny, bytový dùm, garáže, pronájem šicích strojù, ostatní pronájmy, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
118.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Nová Ves u Chotìboøe 1
sídlo: 582 73 Nová Ves u Chotìboøe 1
identifikaèní èíslo: 70155861
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 dìtský domov 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 6 105 647,- Kè, movitý majetek v hodnotì
4 542 717,70 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
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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
119.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Základní umìlecká škola Jihlava
sídlo: Masarykovo námìstí 16, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 47366095
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

èástka 3

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 4 070 733,70 Kè, movitý majetek v hodnotì
3 424 874,75 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
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