Roèník 2005

ÚSTØEDNÍ VÌSTNÍK
ÈESKÉ REPUBLIKY
Èástka 4

Rozeslána dne 31. ledna 2006

O B S A H:
Oznámení

Cena 22,- Kè

strana 50

Ústøední vìstník

KRAJE
KRAJ VYSOÈINA
oznamuje
120.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1
sídlo: Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545984
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 48 745 109,- Kè, movitý majetek v hodnotì
7 337 505,- 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 úèelpøíspìvkové organizace: pøádání 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.
4. 2001 na dobu neurèitou
121.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium Otokara Bøeziny a Støední odborná škola, Telè, Hradecká 235
sídlo: Hradecká 235, 588 56 Telè
identifikaèní èíslo: 60545941
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 Otokara Bøeziny, støední odborná
škola, školní jídelna a domov mládeže
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu
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vlastnímu hospodáøskému využití: nemovitý majetek
v hodnotì 83 833 443,18 Kè, movitý majetek v hodnotì 40 483 607,93 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, poøádání
odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí
vèetnì lektorské èinnosti, ubytovací služby, praní textilií, služby kanceláøské povahy, poskytování služeb
spojených s poøádáním kulturních akcí, poskytování
služeb spojených s realizací sportovních akcí v zaøízení
školy, 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
122.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Jihlava,
Na Kopci 28
sídlo: Na Kopci 28/4877, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 13693697
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 9 777 710,20 Kè, movitý majetek v hodnotì
6 959 742,11 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, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
123.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
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b) název: Støední odborná škola, Jihlava, Teleèská 50
sídlo: Teleèská 50, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545895
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 9 519 301,30 Kè, movitý majetek v hodnotì
7 899 591,81 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: hostinská èinnost, provozování autoškoly, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
124.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Obchodní akademie a Státní jazyková škola,
Jihlava, nám. Svobody 1
sídlo: nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545887
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdìlávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je
obchodní akademie a státní jazyková 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 11 793
844,62 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
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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.
4. 2001 na dobu neurèitou
125.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola, Telè, nám. Zachariáše z Hradce 2
sídlo: nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telè
identifikaèní èíslo: 60545917
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 42 703 869,42 Kè, movitý majetek v hodnotì 13 150 658,62 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, praní textilií, služby kanceláøské povahy, poskytování služeb spojených s poøádáním kulturních akcí
v aule školy v dobì, kdy nejsou doèasnì plnì využity
kapacity auly, poskytování služeb spojených s realizací sportovních akcí v zaøízení školy v dobì, kdy nejsou
doèasnì plnì využity kapacity zaøízení, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
126.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola, Jihlava, tø. Legionáøù 3
sídlo: tø. Legionáøù 3, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545992
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskyto-
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vání 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 12 085 250,- Kè, movitý majetek v hodnotì
17 299 069,29 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: pronájem bytových prostor,
pronájem nebytových prostor v dobì mimo výuku, kovoobrábìní, zámeènictví, zajištìní rekvalifikace, kursù
a školení fyzických osob dle požadavkù zadavatele, zajištìní kursù a školení fyzických osob v informaèních
technologiích, kopírovací práce, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou

127.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola technická, Støední odborné uèilištì a Uèilištì, Jihlava, Polenská 2
sídlo: Polenská 2, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 13695461
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, støední odborné uèilištì strojírenské a uèilištì
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 41 551 099,- Kè, movitý majetek v hodnotì
23 471 189,35 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: montáž, oprava, údržba vy-

èástka 4

hrazených elektrických zaøízení, kovoobrábìní, zámeènictví, koupì zboží za úèelem dalšího prodeje a prodej,
zajištìní rekvalifikace fyzických osob ve vybraných
strojírenských profesích,poøádání odborných kurzù,
školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské
èinnosti, kováøství, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
128.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola a Støední odborné
uèilištì, Jihlava, Karoliny Svìtlé 2
sídlo: Karoliny Svìtlé 2, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00836591
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 155 526 610,95 Kè, movitý majetek v hodnotì 27 840 389,95 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, specializovaný maloobchod, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì
lektorské èinnosti, provozování autoškoly, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
129.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì a Odborné uèilištì, Tøešt', K Valše 38
sídlo: K Valše, 589 21 Tøešt'
identifikaèní èíslo: 48461636
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení výchovy a vzdìlávání, zajištìní navazujícího sociálního zázemí vèetnì poskytování stravování, ubytovacích služeb, poøádání vzdì-
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lávacích akcí a provozování sportovišt' a sportovních
zaøízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce
a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je støední odborná škola a obchodní akademie,
støední odborné uèilištì, odborné uèilištì, školní jídelna, domov mládeže a internát
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 69 809 268,- Kè, movitý majetek v hodnotì
27 465 470,90 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: ubytovací služby, hostinská
èinnost, pronájem nevyužitého majetku, prodej školních potøeb, pomùcek a výrobkù žákù, poøádání odborných kurzù, školení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì
lektorské èinnosti, truhláøství, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou

130.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední prùmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42
sídlo: Hálkova 42, 586 03 Jihlava - Helenín
identifikaèní èíslo: 60545976
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 48 917 041,60 Kè, movitý majetek v hodnotì 21 573 711,16 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
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pøíspìvkové organizace: pronájem bytových a nebytových prostor, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
131.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Jihlava,
Legionáøù 6
sídlo: Legionáøù 6, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 15058387
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 978
869,15 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
132.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Tøešt',
Tovární 404/3
sídlo: Tovární 404/3, 589 01 Tøešt'
identifikaèní èíslo: 00226581
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 2 122 645,- Kè, movitý majetek v hodnotì
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1 241 708,- 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: truhláøství, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
133.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støedisko praktického vyuèování, Jihlava, Tovární 4
sídlo: Tovární 4, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00838721
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 10 431 586,- Kè, movitý majetek v hodnotì
2 282 445,01 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: kováøství, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
134.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Jihlava, Husova 54
sídlo: Husova 54, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00638056
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 za-
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øízení, provoz zaøízení sloužících praktické výuce a realizace produktù praktické výuky, souèástí organizace je
vyšší zdravotnická škola, støední zdravotnická škola,
školní jídelna, domov mládeže, speciální mateøská škola, speciální základní 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 7 337 865,40 Kè, movitý majetek v hodnotì
8 972 884,71 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: 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.
4. 2001 na dobu neurèitou

135.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Vyšší odborná škola, Jihlava, Tolstého 16
sídlo: Tolstého 16, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545411
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, 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 41 649 731,14 Kè, movitý majetek v hodnotì 0,00 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, poradenská èinnost, poøádání vzdìlávacích kursù, specializovaný maloobchod v oboru knih a uèebních pomùcek, tato èinnost nesmí narušovat plnìní
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hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
136.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dùm dìtí a mládeže Jihlava
sídlo: Brnìnská 29, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 48461504
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 893 632,60 Kè, movitý majetek v hodnotì
1 425 343,63 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: organizace není oprávnìna
provozovat doplòkovou èinnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
137.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
sídlo: Žižkova 58/1347, 586 48 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545356
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, školní jídelna a støedisko pro volný
èas dìtí a 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 18 134 541,15 Kè, movitý majetek v hodnotì 16 481 415,81 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: hostinská èinnost, pronájem
ploch, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního
úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
138.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Dìtský domov, Telè, Štìpnická 111
sídlo: Štìpnická 111, 588 56 Telè
identifikaèní èíslo: 48461881
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 1 555 382,- Kè, movitý majetek v hodnotì
787 443,80 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
139.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Jihlava, Sasov 15
sídlo: Sasov 15, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 00093203
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
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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 9 424,- Kè, movitý majetek v hodnotì 5 168
539,53 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: rostlinná výroba, tato èinnost
nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
140.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Školní statek, Telè, Slavatovská 86
sídlo: Slavatovská 86, 588 56 Telè
identifikaèní èíslo: 00093262
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 15 536 564,49 Kè, movitý majetek v hodnotì 17 927 179,37 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 rostlinná a živoèišná, silnièní motorová doprava, koupì
zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej, turisticko-rekreaèní služby, služby kanceláøské povahy, jezdecký oddíl, pronájem bytù, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
141.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
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b) název: Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava
sídlo: Legionáøù 6, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 70835381
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 2 035 603,12 Kè, movitý majetek v hodnotì
754 603,29 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
142.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Plavecká škola Jihlava
sídlo: Rošického 6, 586 04 Jihlava
identifikaèní èíslo: 47366184
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 167
981,- 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

èástka 4

Ústøední vìstník

h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
143.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Integrovaná støední škola stavební a Uèilištì, Jihlava, Žižkova 20
sídlo: Žižkova 20, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545267
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, uèilištì
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 75 935 162,28 Kè, movitý majetek v hodnotì 22 040 166,37 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: kopírovací práce, poøádání
odborných kursù, školení a jiných vzdìlávacích akcí
vèetnì lektorské èinnosti, pronájem nebytových prostor, ubytovací služby, tato èinnost nesmí narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
144.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 4. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Integrovaná støední škola obchodní, Jihlava,
Havlíèkova 109
sídlo: Havlíèkova 109, 586 02 Jihlava
identifikaèní èíslo: 63442850
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 obchodní a støední odborné uèilištì obchodní
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 8 433 094,- Kè, movitý majetek v hodnotì
911 396,10 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: rekvalifikace a další vzdìlávací èinnost, výuka cizích jazykù, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
4. 2001 na dobu neurèitou
145.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 10. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Gymnázium, Pelhøimov, Jirsíkova 244
sídlo: Jirsíkova 244, 393 01 Pelhøimov
identifikaèní èíslo: 62540009
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 16 241 703,- Kè, movitý majetek v hodnotì
3 902 456,09 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
146.
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 7. 2001
a) úplný název zøizovatele: Kraj Vysoèina
b) název: Støední odborné uèilištì strojírenské, Moravské Budìjovice, Dobrovského 10
sídlo: Dobrovského 10, 676 02 Moravské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 00225924
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Ústøední vìstník

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 11 658 469,- Kè, movitý majetek v hodnotì
6 981 782,- 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: výroba elektrických strojù a pøístrojù, instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù, kovoobrábìní, zámeènictví, krejèovská výroba, poøádání sváøeèských kurzù a školení, tato èinnost nesmí
narušovat plnìní hlavního úèelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1.
7. 2001 na dobu neurèitou
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje
zrušení pøíspìvkových organizací dnem 31. 12. 2004
a)
název: Støedisko pro volný èas dìtí a mládeže Šipka,
Kromìøíž
sídlo: Úprkova 3268, 767 01 Kromìøíž
identifikaèní èíslo: 69653411
b)
název: Støedisko pro volný èas dìtí a mládeže, Hulín,
okres Kromìøíž
sídlo: Nábøeží 696, 768 24 Hulín
identifikaèní èíslo: 69653429
c)
název: Plavecká škola, Kromìøíž
sídlo: Obvodová 3965, 767 01 Kromìøíž
identifikaèní èíslo: 70288186

èástka 4

sídlo: Neumannova 271/1, 352 01 Aš
identifikaèní èíslo: 711 78 007
MÌSTO BOHUMÍN
oznamuje
slouèení pøíspìvkových organizací s úèinností od 1. 1. 2006
1.
Mateøská škola Bohumín Rafinérský lesík 1140, pøíspìvková organizace
sídlo: Bohumín - Nový Bohumín, Rafinérský lesík 1140,
PSÈ 735 81
IÈ: 64628507
2.
Mateøská škola FITŠKOLKA Bohumín Okružní 683, pøíspìvková organizace,
sídlo: Bohumín - Nový Bohumín, Okružní 683, PSÈ 735 81
IÈ: 64628493
s pøíspìvkovou organizací, která se stává nástupnickou organizací
Základní škola Bohumín tø. Dr. E. Beneše 456
okres Karviná, pøíspìvková organizace
sídlo: Bohumín - Nový Bohumín, tø. Dr. E. Beneše 456,
PSÈ 735 81
IÈ: 75029120
s úèinností od 1.1.2006 dochází ke zmìnì názvu Základní
škola Bohumín tø. Dr. E. Beneše 456
nový název pøíspìvkové organizace: Základní škola a Mateøská škola Bohumín tø. Dr. E. Beneše 456
okres Karviná, pøíspìvková organizace.
Vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu
je v souladu se zák. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V ostatním nedochází ke zmìnám.
MÌSTO DÌÈÍN
oznamuje
1.
zrušení pøíspìvkové organizace s úèinností od 1. 1. 2005
název organizace: Dìèínský zámek a spoleèenský dùm
Støelnice, pøíspìvková organizace
sídlo organizace: Labská 691/23, 405 01 Dìèín 1
IÈO: 68 29 87 22

MÌSTA
MÌSTO AŠ
oznamuje
zánik pøíspìvkové organizace dnem 30. 9. 2005
název: Informaèní centrum mìsta Aše

2.
zmìnu u pøíspìvkové organizace s úèinností od 1. 1. 2005
a) úplný název zøizovatele: mìsto Dìèín
b) název organizace: Zámek a spoleèenské støedisko Dìèín
sídlo organizace: Divišova 217/8, Dìèín IV
IÈO: 00 07 88 67

èástka 4

Ústøední vìstník

c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: pøíspìvková organizace, je samostatnou
pøíspìvkovou organizací vykonávající veøejnì prospìšnou èinnost, s vlastními úèty, která mùže svým jménem
nabývat práv a povinností a zavazovat se; pøíspìvková
organizace, je zaøízením regionálního významu, které se
podílí na rozvoji kulturního a spoleèenského života ve
mìstì Dìèín vèetnì provozování dìèínského zámku jako
centra prezentace kultury a historie mìsta; posláním je
poøádání veøejných filmových pøedstavení, zajišt'ování
kulturních poøadù pro širokou veøejnost, vzdìlávání dospìlých a vytváøení optimálních podmínek pro zabezpeèování mimoškolního vzdìlávání obèanù; svým posláním ovlivòuje kulturní a spoleèenský život mìsta i širokého okolí a plní tak zároveò funkci reprezentativní
Pøedmìtem èinnosti pøíspìvkové organizace je kulturní
a spoleèenská èinnost, mimoškolní vzdìlávání a prezentace zámku; jedná se o tyto èinnosti:
- poøádání veøejných filmových pøedstavení z tuzemské i zahranièní produkce
- poøádání školních pøedstavení
- filmové pøehlídky, akce pro dìti, školy a mládež
- kulturní poøady pro širokou veøejnost
- zajišt'ovat propagace filmových pøedstavení
- zajišt'ování èinnosti kina po stránce kulturní a provoznì technické
- jazykové kursy pro veøejnost, podniky i soukromé osoby
- rekvalifikaèní kursy s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR
- praktické kursy psaní strojem a administrativy
- kursy výpoèetní techniky
- odborné kursy úèetnictví
- odborné pøednášky pro podnikatele a instituce
- kursy hudební výchovy
- zajišt'ování inzertní a informaèní služby
- pøedprodej vstupenek pro vlastní akce i pro další klienty
- zajišt'ování mediální reklamy pro rùzné klienty
- poskytovat metodickou pomoc souborùm zájmové
èinnosti
- poøádání výstav a pøehlídek
- zajišt'ovat èinnost zájmových klubù
- pøednáškové, prùvodcovské a poradenské èinnosti
- prodej upomínkových pøedmìtù a jiného zboží
- poskytování služeb - atrakce v areálu zámku
d) oznaèení statutárního orgánu a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: nezmìnìn
e) vymezení majetku zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedá do správy k jejímu hospodáøskému využití: zøizovatel pøedává pøíspìvkové organizaci do správy majetek dle zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech, ve znìní pozdìjších pøedpisù a to nemovitosti v celkové úèetní hodnotì 125 752 348,25 Kè a movité vìci v celkové úèetní hodnotì 3 893 549,64 Kè dle
inventarizace majetku, provedené ke dni 31. 10. 2004
f) vymezení majetkových práv: zùstává nezmìnìno
g) okruhy doplòkové èinnosti:
- pronájem nebytových a bytových prostor
- prodej uèebnic pro jazykové, praktické a odborné
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kursy apod.
- zajišt'ování promítání reklamních spotù a reklamy
- prodej obèerstvení pro návštìvníky kina a dìèínského
zámku
h) vymezení doby na kterou je organizace zøízena: zùstává
nezmìnìno
MÌSTO HRADEC KRÁLOVÉ
oznamuje
zrušení pøíspìvkové organizace Mìstská zeleò Hradec Králové
sídlem Škroupova 726, Hradec Králové 2
IÈ 708 874 71
ke dni 30. 9. 2004
MÌSTO LÁZNÌ KYNŽVART
oznamuje
1.
zrušení pøíspìvkové organizace ke dni 31. 10. 2004
úplný název zøizovatele: Mìsto Láznì Kynžvart
sídlo: Nám. Republiky 1, 354 91 Láznì Kynžvart
zaøazení do okresu: Cheb
název rušené organizace: Bytové hospodáøství Láznì Kynžvart
sídlo: Nám. Republiky 1, 354 91 Láznì Kynžvart
identifikaèní èíslo: 47720662
2.
slouèení pøíspìvkových organizací ke dni: 31. 8. 2004
Mateøská škola Srdíèko, Zahradní 273, 354 91 Láznì Kynžvart, IÈO: 47721464 a
Základní škola Láznì Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91
Láznì Kynžvart, IÈO: 60610981
po slouèení
a) úplný název zøizovatele: Mìsto Láznì Kynžvart
sídlo: Nám. Republiky 1, 354 91 Láznì Kynžvart
zaøazení do okresu: Cheb
b) název: Základní škola Láznì Kynžvart, K Rybníku
346, 354 91 Láznì Kynžvart
sídlo: K Rybníku 346, 354 91 Láznì Kynžvart
identifikaèní èíslo: 60610981
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: školské a stravovací zaøízení dìtí základní školy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditelka
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití: pøíspìvková organizace
Mateøská škola Srdíèko pøedává z majetku zøizovatele
movitý majetek v úèetní hodnotì 370 586,90 Kè dle inventarizace ke dni 31.8.2004
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
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svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž byla zøízena: pøíspìvková organizace Základní škola je povinna
o svìøený majetek øádnì peèovat a hospodaøit s ním
v souladu s platnými obecnì závaznými pøedpisy tak,
aby byl uchránìn pøed znièením, poškozením, odcizením nebo zneužitím; organizace je oprávnìna nabývat
vlastním jménem bez souhlasu zøizovatele movitý majetek a práva s ním spojená v hodnotì nižší než 40 000,Kè v jednotlivém pøípadì
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel
pøíspìvkové organizace: pronájem a hostinská èinnost
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zøízena: od
1.1.2003 na dobu neurèitou.
MÌSTO LIBEREC
oznamuje
I.
slouèení pøíspìvkových organizací - zvláštní školy ke dni 1.
7. 2004
1.
název: Zvláštní škola a Pomocná škola Liberec, Sázavská
556/8
sídlo: Sázavská 556/8, 460 10 Liberec 10
IÈ: 2742119
2.
název: Zvláštní škola Liberec, Kašparova 73
sídlo: Kašparova 73, 463 12 Liberec 25
IÈ: 72742194
3.
název: Zvláštní škola Liberec, Orlí 140/7
sídlo: Orlí 140/7, 460 01 Liberec 3
IÈ: 72742038
název pøíspìvkové nástupnické organizace: Speciální škola, Liberec, Orlí 140/7
sídlo: Orlí 140/7, 460 01 Liberec 3
IÈ: 72742038
statutární orgán: øeditel školy
pøedmìt èinnosti: poskytování vzdìlání a výchovy žákù
vymezení majetku: dlouhodobý hmotný majetek nemovitý budovy, stavby a pozemky tvoøící funkèní celek 24 242
461,50 Kè; dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
hmotný majetek movitý - samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí v hodnotì 322 009,-Kè; drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotì 1 422 114,45
Kè
v ostatním nezmìnìno
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IÈ: 72741635
2.
název: Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642
sídlo: Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15
IÈ: 65100280
název pøíspìvkové nástupnická organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642
sídlo: Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15
IÈ: 65100280
statutární orgán: øeditel školy
pøedmìt èinnosti: poskytování vzdìlání a výchovy žákù
vymezení majetku: dlouhodobý hmotný majetek nemovitý budovy, stavby a pozemky tvoøící funkèní celek v hodnotì
44 431 015,60 Kè, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý - samostatné movité vìci
a soubory movitých vìcí v hodnotì 1 365 253,40 Kè a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotì
5 692 335,61
III.
slouèení pøíspìvkových organizací - základní školy ke dni
1. 7. 2004
1.
název: Základní škola, Liberec, Køížanská 80
sídlo: Køížanská 80, 460 10 Liberec 20
sídlo odlouèeného pracovištì - základní škola: Žákovská
67, 460 10 Liberec 20
sídlo odlouèeného pracovištì - mateøská škola: Ostašovská
100, 460 10 Liberec 20
IÈ: 72741791
2.
název: Základní škola Liberec,Heømánkova 95
sídlo: Heømánkova 95, 460 01 Liberec 33
sídlo odlouèeného pracovištì - mateøská škola: Stará 107,
460 01 Liberec 33
IÈ: 72741872

II.
slouèení pøíspìvkových organizací - základní školy ke dni
1. 7. 2004

název pøíspìvkové nástupnická organizace: Základní škola, Liberec, Køížanská 80
sídlo: Køížanská 80, 460 15 Liberec 15
sídlo odlouèeného pracovištì - základní škola: Heømánkova
95, 460 01 Liberec 33
IÈ: 72741791
statutární orgán: øeditel školy
pøedmìt èinnosti: poskytování vzdìlání a výchovy žákù
vymezení majetku: dlouhodobý hmotný majetek nemovitý budovy, stavby a pozemky tvoøící funkèní celek v hodnotì
30 691 866,90 Kè, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý - samostatné movité vìci
a soubory movitých vìcí v hodnotì 445 594,- Kè a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotì
4 125 856,42 Kè

1.
název: Základní škola Liberec, Dvorská 447/29
sídlo: Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 5

IV.
zøízení nové pøíspìvkové organizace - mateøské školy
název organizace: Mateøská škola, Liberec, Ostašovská 100
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sídlo organizace: Ostašovská 100, 460 10 Liberec 20
sídlo odlouèeného pracovištì - mateøská škola: Stará 107,
460 01 Liberec 33
IÈ: 71207945
statutární orgán: øeditel školy
pøedmìt èinnosti: poskytování pøedškolní výchovy
vymezení majetku: dlouhodobý hmotný majetek nemovitý
budovy, stavby a pozemky tvoøící funkèní celek v hodnotì
5 698 106,40 Kè, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý - samostatné movité vìci
a soubory movitých vìcí v hodnotì 145 660,- Kè a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v hodnotì
1 372 046,-Kè
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 7.
2004 na dobu neurèitou
V.
zrušení pøíspìvkové organizace - mateøské školy ke dni 3.
12. 2004
název: Mateøská škola "Jablíèko" Liberec, Rùžodolská 155/15
sídlo: Rùžodolská 155/15, 460 11 Liberec 11
IÈ: 72742984
MÌSTO PARDUBICE
oznamuje
a) zrušení Základní školy a mateøské školy Pardubice - Nemošice, Ostøešanská 25 dnem 31.8.2004
b) zøízení nového odlouèeného pracovištì Mateøské školy
Ètyølístek Pardubice, Národních hrdinù 8
odlouèené pracovištì bude mít dvì souèásti: mateøskou
školu a školní jídelnu
sídlo odlouèeného pracovištì: Pardubice - Nemošice,
5. kvìtna 64
v ostatním nedochází ke zmìnám
zøízení nastává ke dni 1. 9. 2004
MÌSTO PODÌBRADY
oznamuje
zmìnu názvu a sídla pøíspìvkové organizace dnem 1. 12.
2004
pùvodní název: Mateøská škola Podìbrady, Budovcova 1131,
okres Nymburk
nový název: Mateøská škola Podìbrady, okres Nymburk
pùvodní sídlo: Budovcova 1131, 290 01 Podìbrady
nové sídlo: Studentská 169, 290 01 Podìbrady
MÌSTO PRAHA - MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 5
oznamuje
slouèení pøíspìvkových organizací dnem 1. 1. 2005
- Základní škola Praha 5, Grafická 13
- Mateøská škola "Školièka" Praha 5, Holeèkova 38
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Mìstská èást Praha 5
b) název: Základní škola Praha 5, Grafická 13

c)
d)
e)
f)

g)
h)

strana 61

sídlo: Grafická 13/1060, 150 00 Praha 5-Smíchov
identifikaèní èíslo: 44851987
vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování pøedškolního a základního
vzdìlávání
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití: beze zmìny
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmuž byla zøízena: beze zmìny
okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2005 na dobu neurèitou

MÌSTO PRAHA - MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 6
oznamuje
slouèení dvou pøíspìvkových organizací ke dni 1. 9. 2004
1) Základní škola, Praha 6, Bìlohorská 103 (zrušena)
2) Základní škola J.A. Komenského, Praha 6, U Dìlnického cvièištì 1 (nástupnická organizace)
po slouèení
oznaèení zøizovatele: Praha - Mìstská èást Praha 6
název nástupnické organizace: Základní škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dìlnického cvièištì 1
sídlo organizace: U Dìlnického cvièištì 1/1100, 169 00 Praha 6 - Bøevnov
identifikaèní èíslo organizace: 48133817
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: škola poskytuje základní vzdìlání, tj. zabezpeèuje v souladu s platnými pøedpisy výuku a výchovu
žákù 1. až 9. roèníku; souèástí školy jsou školní jídelna
v sídelním objektu ZŠ, školní jídelna v MŠ Mládeže, Praha 6 - Bøevnov a školní jídelna - výdejna na odlouèeném
pracovišti Bìlohorská 103, Praha 6 - Bøevnov; zabezpeèují stravování dìtí, žákù a pracovníkù pøedškolních zaøízení, škol a školských zaøízení; souèástí školy je školní družina a školní klub sloužící výchovì, vzdìlávání a rekreaci
žákù školy v dobì mimo vyuèování a školních prázdnin;
s úèinností od 1. 9. 2004 provozuje škola odlouèené pracovištì na adrese Bìlohorská 103, Praha 6 - Bøevnov s tøídami I. stupnì základní školy a oddìleními školní družiny;
souèástí školy je Mateøská škola Mládeže, umístìná v objektu ul. Mládeže 19/1788, Praha 6 - Bøevnov, která zabezpeèuje uspokojování pøirozených potøeb dítìte od tøí
let vìku do doby pøed nástupem povinné školní docházky
v rámci celodenní nebo polodenní péèe o rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou; postavení mateøské školy
a její øízení v rámci školy je definováno v organizaèním
øádu, jehož platnost podléhá písemnému souhlasu zøizovatele; úèel a pøedmìt èinnosti mateøských škol je vymezen
v § 3 zák. è. 76/1978 Sb., o školských zaøízeních, ve znìní
pozdìjších pøedpisù

strana 62

Ústøední vìstník

oznaèení statutárních orgánù: øeditel
vymezení majetku, k nìmuž má organizace právo hospodaøení: stávající slouèených organizací majetek
vymezení doby, na kterou je organizace zøizována: od 1. 9.
2004 (datum slouèení) na dobu neurèitou
MÌSTO VARNSDORF
oznamuje

èástka 4

- za majetek ve vlastnictví zøizovatele a pøedaný organizaci do správy se považuje i veškerý majetek poøízený
organizací od úèinnosti této zmìny
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Dìèín,
pøíspìvková organizace je nástupnickou organizací Základní
školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Dìèín, pøíspìvková
organizace, IÈ 70698201 (zanikající organizace), která byla
zrušena bez likvidace a slouèena s nástupnickou organizací.

jako zøizovatel - Ústecký kraj, okres Dìèín, IÈO 00261718
I.
zrušení bez likvidace pøíspìvkové organizace ke dni 1. 9.
2004
úplný název zrušené organizace: Základní škola Varnsdorf,
Východní 1602,
okres Dìèín, pøíspìvková organizace
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Východní 1602
identifikaèní èíslo: 70698201
II.
slouèení pøíspìvkových organizací ke dni 1. 9. 2004
1. Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Dìèín,
pøíspìvková organizace (zanikající organizace)
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Východní 1602
identifikaèní èíslo: 70698201
2. Základní škola Varnsdorf, Støelecká 1800, okres Dìèín, pøíspìvková organizace (nástupnická organizace)
sídlo: 407 47 Varnsdorf, Støelecká 1800
identifikaèní èíslo: 70698155
Veškerá práva, závazky, povinnosti a majetek zanikající organizace vèetnì práv a povinností z pracovnì právních vztahù
pøecházejí na nástupnickou organizaci.
V ostatním nedochází ke zmìnám.
III.
zmìnu u pøíspìvkové organizace ke dni 1. 9. 2004
a) úplný název zøizovatele: mìsto Varnsdorf
b) úplný dosavadní název organizace: Základní škola Varnsdorf, Støelecká 1800, okres Dìèín
pøíspìvková organizace
dosavadní sídlo: 407 47 Varnsdorf, Støelecká 1800
identifikaèní èíslo: 70698155
c) název organizace se mìní na: Základní škola Varnsdorf,
Seifertova 1650, okres Dìèín
pøíspìvková organizace
nové sídlo organizace: 407 47 Varnsdorf, Seifertova 1650
d) dosavadní vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele
se ruší a nahrazuje takto:
- majetek ve vlastnictví zøizovatele se organizaci pøedává bezplatnì do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití pro splnìní úèelu èinnosti a tvoøí ho:
nemovitý majetek v hodnotì 12 158 991,17 Kè
movitý majetek v hodnotì 1 678 271,30 Kè
- rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoroènì aktualizována na základì inventarizace provedené dle zákona è. 563/1991 Sb. v platném znìní.

Dnem 1. 9. 2004 na ní pøecházejí veškerá práva, závazky,
povinnosti a majetek, vèetnì práv a povinností z pracovnì
právních vztahù zanikající organizace
Ostatní ustanovení zøizovací listiny zùstávají nedotèena
MÌSTO VELKÉ HAMRY
oznamuje
zmìnu pøíspìvkové organizace platné k 1. 1. 2006.
název zøizovatele: Mìsto Velké Hamry
Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou
IÈ: 00262595
sídlo: Hlavní 362, 468 45 Velké Hamry
pùvodní název pøíspìvkové organizace: Základní škola Velké Hamry II. 212,
IÈ: 72743557
sídlo: Velké Hamry II. 212
nový název pøíspìvkové organizace: Základní škola a Mateøská škola Velké Hamry II. 212
a) Vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
Pùvodní znìní: Pøíspìvková organizace poskytuje základní vzdìlání: zabezpeèuje rozumovou výchovu ve smyslu
vìdeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tìlesnou výchovu a ekologickou výchovu žákù; umožòuje též náboženskou výchovu.
Pøipravuje žáky pro další studium a praxi.
Nové znìní: Škola uskuteèòuje vzdìlávání podle § 3 zákona èíslo 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním,
støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský
zákon)
Organizace sdružuje:
Základní škola
Mateøská škola
Školní družina
Školní jídelna
Èinnost organizace je vymezena v § 44 pro základní školu, v § 33 pro mateøskou školu, v § 111 pro školní družinu a v § 119 pro školní jídelnu zákona èíslo 561/2004
Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon). Školní jídelna,
vedle stravování žákù, zajišt'uje také závodní stravování
zamìstnancù školy.
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b) Oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace:
pùvodní znìní: Statutárním orgánem pøíspìvkové organizace je øeditel, jmenovaný do funkce radou mìsta, s pøedchozím souhlasem KÚ Lbc kraje. Øeditel pøíspìvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, a je oprávnìn
jednat ve všech vìcech jménem této organizace v rámci
oprávnìní daných zøizovací listinou.
nové znìní: Statutárním orgánem pøíspìvkové organizace
je øeditel, jmenovaný do funkce zøizovatelem. Øeditel
organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým
je zastupován v dobì nepøítomnosti. Øeditel pøíspìvkové
organizace plní úkoly vedoucího organizace, vyplývající
z § 164 a § 165 zákona èíslo 561/2004 Sb.
c) vymezení majetku:
pùvodní znìní: Zøizovatel pøedává organizaci do správy
nemovitý majetek, který je jeho vlastnictvím, k zajištìní
úèelu, ke kterému je zøízena. Pøedmìtný majetek je uveden ve výpùjèní smlouvì ze dne 24.10.2002.
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èinnosti pøíspìvkové organizace,
- chránit majetek pøed zcizením, rozkrádáním, poškozením, znièením, ztrátou nebo zneužíváním,
- využívat právní prostøedky k ochranì majetku, vèas
uplatòovat právo na náhradu škody proti tìm, kteøí za
škodu odpovídají,
- provádìt odpisy movitého majetku podle zøizovatelem
schváleného odpisového plánu,
- zøizovateli k 31. 12. každého kalendáøního roku pøedkládat pøehled o stavu a pohybu majetku prostøednictvím úèetního výkazu Rozvaha pøíspìvkové organizace.
Pøíspìvková organizace má pøi hospodaøení se svìøeným
majetkem zejména tato omezení:
- bez souhlasu zøizovatele nemùže vstupovat do smluvních vztahù jako nájemce nemovitého majetku nebo tyto smlouvy mìnit,
- bez souhlasu zøizovatele nemùže zakládat obchodní
spoleènosti ani jiné právnické osoby,
- bez souhlasu zøizovatele nemùže vstupovat do již založených obchodních spoleèností èi jiných právnických osob.
e) okruhy doplòkové èinnosti:

nové znìní: K plnìní hlavního úèelu a pøedmìtu èinnosti
pøíspìvkové organizace se k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití pøedává do výpùjèky majetek nemovitý
a do správy majetek movitý.
d) vymezení majetkových práv:
pùvodní znìní: Veškerý movitý majetek vedený v majetku
zøizovatele ke dni nabytí úèinností této zøizovací listiny
se pøevádí do vlastnictví organizace. Nedílnou souèástí
této zøizovací listiny je inventurní seznam movitého majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví.
nové znìní: Pøíspìvková organizace má pøi hospodaøení
s majetkem ve vlastnictví zøizovatele tato práva:
- majetek efektivnì využívat èi spravovat zejména
k zajištìní hlavní èinnosti, pro kterou byla zøízena,
- nakládat s movitým majetkem v rámci pøedmìtu èinnosti a v rámci povolené doplòkové èinnosti vymezené v této zøizovací listinì,
- nakládat s movitým majetkem vždy jen se souhlasem
zøizovatele, pøesáhne-li poøizovací cena tohoto majetku 20 000,- Kè,
- Jestliže organizace urèitý movitý majetek ke své èinnosti nepotøebuje, je povinna navrhnout zøizovateli
jeho další využití, napø. prodej, vyøazení atd. Prostøedky získané prodejem majetku použije organizace
jako zdroj svého investièního fondu.
Pøíspìvková organizace má pøi hospodaøení se svìøeným
majetkem zejména tyto povinnosti:
- majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v pøedepsané evidenci a úèetnictví,
- peèovat o svìøený majetek a provádìt jeho údržbu
a opravy,
- peèovat o využívání majetku k plnìní úkolù pøedmìtu

pùvodní znìní: Okruhy doplòkové èinnosti jsou: poskytování stravování dalším osobám nad rámec hlavní èinnosti.
nové znìní: Okruhy doplòkové èinnosti jsou: hostinská èinnost.
V ostatním ke zmìnám nedochází.
OBCE
OBEC DASNICE
oznamuje
zrušení pøíspìvkovì organizace k 1. 9. 2004.
název: Základní škola Dasnice
sídlo: Dasnice 15, 357 09 Habartov
IÈO: 75 006 910
OBEC HUSINEC
oznamuje
vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 2. 2005
a) úplný název zøizovatele: obec Husinec
zaøazení do okresu: Prachatice
b) název organizace: Obecní lesy Husinec
sídlo: Husinec, Prokopovo námìstí 1, PSÈ 384 21
identifikaèní èíslo: 71240071
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: hospodaøení s lesním majetkem obce v souladu s lesním hospodáøským plánem podle zákona o lesích
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
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pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití: majetek v úhrnné úèetní
hodnotì èiní 6 793 748,- 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: svìøený majetek a majetek získaný držet a hospodárnì využívat pro plnìní hlavního úèelu a pøedmìtu èin-

èástka 4

nosti, organizace není oprávnìna sama svìøený majetek
prodat, smìnit, darovat, pronajímat, zatìžovat zástavním
právem ani vìcnými bøemeny èi vložit svìøený majetek
do majetku právnických osob
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: žádné
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 2.
2005 na dobu neurèitou
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