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Ústřední věstník

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
oznamuje zrušení organizační složky státu
název organizační složky státu: Justiční škola
sídlem: Kroměříž, Masarykovo náměstí č. 183,
IČ: 47935944
s účinností od 31. 12. 2005
práva a závazky státu a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonávané Justiční školou jako organizační složkou státu, které do 30. 12. 2005 včetně nezanikly, přecházejí dnem účinnosti opatření o zrušení Justiční školy, tj. dnem 31. 12. 2005, na Ministerstvo spravedlnosti jako jejího zřizovatele
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oznamuje
I.
zrušení organizační složky státu
název: Správa ochrany přírody
sídlem: 140 00 Praha 4, Nuselská 39
s účinností od 1. 1. 2006
výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaniklé
organizační složky státu Správa ochrany přírody, majetek
státu, s nímž byla ke dni svého zrušení příslušná hospodařit, práva a závazky státu, které vykonávala a veškerá
působnost se převádí s účinností od 1. 1. 2006 na organizační složku státu s názvem Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky
II.
Ministerstvo životního prostředí si ve funkci zřizovatele
státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky vyhrazuje schvalování:
1. smluv:
1.1 o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
1.2 o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě
50.000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle
ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde
o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,
1.3 o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
2. právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1
zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují
schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
III.
změny u organizační složky státu s účinností od 7. 8.
2006
název: Česká geologická služba - Geofond
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sídlem: 170 06 Praha 7, Kostelní 26
základním účelem je výkon státní geologické služby na
území ČR na základě pověření Ministerstvem životního
prostředí1)
předmět činnosti organizační složky státu se mění tak, že:
předmětem činnosti je zejména:
1. shromažďování, zpracovávání a poskytování údajů
o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích;
2. plnění dalších úkolů uložených právními předpisy a příslušnými orgány státní správy2),
3. zabezpečování činnosti specializovaného veřejného archivu státní geologické služby3);
4. zpracovávání resortních státních statistických výkazů
z pověření Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu statistických
zjišťování4);
5. tvorba, rozvoj, zabezpečování provozu a trvalá aktualizace komplexního informačního systému státní geologické služby, zajišťování efektivního přístupu k datům a informacím;
6. shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků
geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky s cílem umožňovat jejich využití zejména pro:
a) odbornou podporu orgánů státní správy a samosprávy,
b) potřeby péče a ochrany životního prostředí z hlediska
trvale udržitelného rozvoje,
c) účely ochrany a evidence nerostných zdrojů,
d) účely územního plánování,
e) tvorbu surovinové politiky státu a využívání surovinové základny státu,
f) usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů,
g) svobodný přístup k informacím,
h) potřebu fyzických i právnických osob,
i) potřeby vědy;
7. projektování, provádění a vyhodnocování geologických
prací pro potřeby České republiky;
8. posudková a rešeršní činnost v oblasti geofaktorů životního prostředí a zvláštních podmínek geologické stavby
území;
9. zpracovávání české produkce geologických dokumentů
do národních i mezinárodních informačních systémů
a zprostředkovávání jejich využití;
10. zajišťování odborného dohledu nad tvorbou externích
účelových geologických databází;
11. spolupráce se zahraničními institucemi, řešení mezinárodních programů a projektů a realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci České republiky;
12. spolupráce s vysokými školami, výzkumnými institucemi a organizacemi při výchově odborníků, řešení projek-

___________________________________________________________________________________
1)

§ 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7, 12 a 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, § 8, 15 a 35 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dohoda č.j. M/140/1997 uzavřená mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu o využívání Geofondu
ČR.
3)
§ 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
2)
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tů, ochraně životního prostředí a popularizaci přírodních
věd;
13. vydavatelská činnost
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH
MAJETKOVÝCH
oznamuje dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, § 5, odst. 3 a vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek
státu a státních organizací s majetkem státu, § 5, že
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IČ: 69797111
dnem 1. 4. 2006 změnil své sídlo, a to
původní sídlo: Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
nové sídlo: Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje změnu u příspěvkové organizace Ústav archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace,
která se stane dnem 1. 1. 2007 veřejnou výzkumnou institucí (§ 31 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění)
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
I.
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2006
původní název: Gymnázium Mariánské Lázně
nový název: Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
sídlo: 353 69 Mariánské Lázně, Ruská 355
IČO: 47 723 394
II.
zánik příspěvkových organizací ke dni 1. 7. 2006
1. název: Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště, Abertamy, Hornická 286
sídlo: 362 35 Abertamy, Hornická 286
IČO: 00 077 542
sloučením s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Nejdek
2. název: Střední odborná škola, Cheb, Baltazara Neumanna 1
sídlo: 350 11 Cheb, Baltazara Neumanna 1
IČO: 47 723 360
a
název: Střední odborné učiliště řemesel, Cheb, Komenského 29
sídlo: 350 02 Cheb, Komenského 29
IČO: 00 668 486
sloučením s příspěvkovou organizací
Integrovaná střední škola Cheb
3. název: Střední odborné učiliště keramické a sklářské
a Učiliště, Karlovy Vary, Závodu míru 144
sídlo: 360 17 Karlovy Vary, Závodu míru 144
IČO: 00 574 601
sloučením s příspěvkovou organizací
Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
4. název: Střední průmyslová škola, Královské Poříčí, Lá-
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zeňská 176
sídlo: 357 41 Královské Poříčí, Lázeňská 176
IČO: 49 767 232
sloučením s příspěvkovou organizací
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Sokolov
5. název: Obchodní akademie, Mariánské Lázně, Lužická
412
sídlo: 353 24 Mariánské Lázně, Lužická 412
IČO: 47 723 408
sloučením s příspěvkovou organizací
Gymnázium Mariánské Lázně (od 1.7.2006 s názvem
Gymnázium a střední odborná škola ekonomická
Mariánské Lázně)
6. název: Střední odborné učiliště, Mariánské Lázně, Poštovní 7
sídlo: 353 01 Mariánské Lázně, Poštovní 7
IČO: 00 518 891
sloučením s příspěvkovou organizací
Hotelová škola Mariánské Lázně
7. název: Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště, Ostrov, Dolní Žďár 43
sídlo: 363 29 Ostrov, Dolní Žďár 43
IČO: 00 574 597
sloučením s příspěvkovou organizací
Střední průmyslová škola Ostrov
III.
vznik příspěvkové organizace dnem 13. 7. 2006
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název: Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.
identifikační číslo: 73700720
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Agentura projektového a dotačního managementu (dále jen APDM) Karlovarského kraje je zřízena za účelem zajištění koordinované přípravy a bezproblémové realizace projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR
a dalších veřejných rozpočtů, za účelem vytváření, koordinace a zajišťování komplexní nabídky služeb k všestrannému a udržitelnému rozvoji Karlovarského kraje
v souladu s jeho programem rozvoje a k poskytování
odborných služeb při řešení problémů rozvoje kraje
a jeho koncepčního rozvoje; předmětem činnosti APDM
Karlovarského kraje je informační služby, konzultační
činnost, poradenská činnost, vypracovávání rozvojových
dokumentů – analýz, strategií, koncepcí, programů, plánů
a projektů, zabezpečování rozvojových programů, příprava a realizace koncepcí, programů a projektů souvisejících s rozvojem Karlovarského kraje, publikační činnost
a propagační činnost
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: v čele organizace je ředitel; ředitel je
oprávněn jednat ve všech věcech organizace jako statutární orgán; v nepřítomnosti ředitele jej v plném rozsahu
práv a povinností zastupuje statutární zástupce; zástupce
jmenuje a odvolává ředitel organizace po předchozím
odsouhlasení Radou Karlovarského kraje; zastupování
organizace ostatními zaměstnanci se řídí obecnými předpisy a organizačním řádem organizace; ředitel jedná
jménem organizace samostatně a podepisuje za organiza-
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ci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému jménu
připojí svůj vlastnoruční podpis; ředitel vydává organizační řád a další vnitřní předpisy organizace
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: žádný nemovitý majetek,
movitý majetek v hodnotě 0,- Kč
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: organizace je v rámci stanoveného předmětu činnosti
oprávněna nabývat bez souhlasu Rady Karlovarského
kraje (dále jen „rada“) vlastním jménem hmotný movitý
majetek a nehmotný majetek a práva s tím spojená
v pořizovací hodnotě nižší než 250.000,- Kč bez DPH,
organizace není oprávněna uzavřít smlouvu o zřízení
zástavního práva a o zřízení věcného břemene, organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, o úvěru
a o ručení jen s předchozím souhlasem zastupitelstva
Karlovarského kraje, v případě zájmu lze úplné informace vymezující majetková práva vyžádat na adrese
posta@kr-karlovarsky.cz
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nejsou stanoveny doplňkové
činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 13.
7. 2006 na dobu neurčitou
OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje zrušení příspěvkové organizace dnem 26. 9.
2005
název zřizovatele: Olomoucký kraj
název organizace: Nemocnice s poliklinikou Šumperk,
příspěvková organizace
sídlo: 787 52 Šumperk, Nerudova 41
IČ: 00851256
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identifikační číslo: 00830577
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti: zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační
pro děti od 0 do 3 let
předmětem činnosti příspěvkové organizace je
- poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen
v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického
zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění
- provádění dalších činností ve zdravotnictví, zejména:
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění
svého hlavního účelu a předmětu činnosti
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel jmenovaný Radou Ústeckého
kraje, vystupuje jménem organizace samostatně
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, právními předpisy kraje a vnitřním organizačními předpisy, je
zodpovědný Radě Ústeckého kraje.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací dojde
k přechodu majetku, práv a závazků zanikající příspěvkové organizace DD Rumburk, příspěvkové organizace, na
přejímající příspěvkovou organizaci Kojenecké ústavy
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: zůstávají nezměněna
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel nepovoluje organizaci
žádnou doplňkovou činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
ZLÍNSKÝ KRAJ
oznamuje

ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje jako zřizovatel
(úplný název zřizovatele: Ústecký kraj, sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 78892156)
I.
změnu u Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech
sídlem: Žižkova ul. č.p. 835, 434 01 Most
IČ: 47325011
a to přeměnu na veřejnou výzkumnou instituci dnem 1. 1.
2007
s názvem: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce (§ 31
odst. 6 zákona číslo 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)
II.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2006
název: Dětský domov Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: U Stadionu 3, 408 01 Rumburk
identifikační číslo: 00829447
se sloučila s příspěvkovou organizací
název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
sídlo: Husitská 1683, 434 01 Most - Zahražany

1. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2005
název: Dům dětí a mládeže Luhačovice
sídlo: Zámek 76, 763 26 Luhačovice
identifikační číslo: 46310932
2. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2006
původní název: Dětský domov a Základní škola Liptál
nový název: Základní škola při Dětském domově
Liptál
sídlo: Liptál 91, 756 31 Liptál
identifikační číslo: 70238499
3. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2006
původní název: Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky
nový název: Základní škola a Praktická škola při Dětském domově Valašské Klobouky
sídlo: Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky
identifikační číslo: 61716634
4. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2006
původní název: Dětský domov a Základní škola Vizovice
nový název: Základní škola při Dětském domově Vizovice
sídlo: Masarykovo náměstí 420, 763 12 Vizovice
identifikační číslo: 61716405
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5. změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2006
původní název: Dětský domov, Základní škola speciální
a Praktická škola Zlín
nový název: Základní škola speciální a Praktická škola
při Dětském domově Zlín
sídlo: Lazy 3695, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 61716464
6. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2006
název slučující školy: Střední odborné učiliště Valašské
Klobouky
sídlo: Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
identifikační číslo: 00054771
název slučované školy: Odborné učiliště Valašské Klobouky
sídlo: Mlýnská 432, 766 22 Valašské Klobouky
nový název sloučené organizace: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
sídlo: Brumovská 456, 766 01 Valašské klobouky
identifikační číslo: 00054771
7. změnu názvu příspěvkové organizace dne 1. 9. 2006
původní název: Střední odborné učiliště obchodu a služeb
Vsetín
nový název: Střední škola obchodu a služeb
sídlo: Horní náměstí 50, Vsetín
identifikační číslo: 00535001
8. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
název slučující školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm
identifikační číslo: 00843474
název slučované školy: Střední odborné učiliště Rožnov
pod Radhoštěm
sídlo: Školní 1698, Rožnov pod Radhoštěm
identifikační číslo: 14450518
nový název sloučené organizace: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
sídlo: Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm
identifikační číslo: 00843474
9. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
název slučující školy: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí
sídlo: Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00851574
název slučované školy: Střední odborné učiliště potravinářské Valašské Meziříčí
sídlo: Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00098833
nový název sloučené organizace: Integrovaná střední
škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková
škola s právem státním jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí
sídlo: Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí
identifikační číslo: 00851574
10. zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 8. 2006
název: Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh
sídlo: Sídliště 862, 687 24 Uherský Ostroh
identifikační číslo: 46254544,
11. sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2006
název slučující školy: Gymnázium Zlín, náměstí T. G.
Masaryka
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
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identifikační číslo. 00559504
název slučované školy: Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 2734-9
identifikační číslo: 00566781
nový název sloučené organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 00559504
MĚSTO BLATNÁ
oznamuje
1) zánik příspěvkových organizací bez likvidace ke dni 31.
12. 2005
a) Mateřské škola Blatná, Vrchlického
sídlo: Vrchlického 726, 388 01 Blatná
IČ: 70872473
b) Mateřská škola Blatná, Husovy sady
sídlo: Husovy sady 746, 388 01 Blatná
IČ: 70872465
2) vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Blatná
zařazení okresu: Strakonice
b) název: Mateřská škola Blatná, Vrchlického
sídlo: Vrchlického 726, 388 01 Blatná
identifikační číslo (nové): 75048523
jelikož nová příspěvková organizace je jen právním nástupcem zaniklých příspěvkových organizací bez likvidace zůstává
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití: majetek zaniklých
organizací
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž
byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1.
1. 2006 na dobu neurčitou
MĚSTO CHRUDIM
oznamuje zrušení příspěvkové organizace bez likvidace
dnem 31. 12. 2005
název organizace: Sportoviště města Chrudimě
sídlo: V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III
identifikační číslo: 67440444
organizace byla transformována na obchodní společnost
Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., k 1. 1. 2006
(město Chrudim jako jediný společník).
MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
oznamuje
I.
1.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
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b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolávaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek
v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá
čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků
prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zásta-
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vy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí,
podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující
na hlavní účel organizace
2.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 30. 3. 2006
b) název: Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 33
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- hlavním cílem předškolního vzdělávání je podporovat
rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování
ve vzdělávání, předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou
péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolávaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
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- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností jako doplňkovou činnost poskytovat:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových
prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
3.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 30. 3. 2006
b) název: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5,
příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 33
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- hlavním cílem předškolního vzdělávání je podporovat
rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů
- předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání, předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolávaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek
v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá
čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků
prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
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pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- organizace je oprávněna k lepšímu využití svých hospodářských možností jako doplňkovou činnost poskytovat:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor, zpracování mezd a účetnictví pro školy a organizace
ve školství a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
4.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května
76, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a
životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
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- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových
prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
5.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno,
Arbesova 30, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
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a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
6.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín,
Rychnovská 216, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
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své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla
zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek
v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá
čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků
prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad
100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou
cenou vyšší než 50% pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci
nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
7.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká
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26, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, jmenovaný a odvolávaný
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry. Organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele nabývat movité věci nad
100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou
cenou vyšší než 50% pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci
nákupem na splátky
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových
prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
8.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno,
Mozartova 24, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty
a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek
v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá
čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků
prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
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organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
9.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská
72, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy účinně komunikovat a spolupracovat, chránit
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových
prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
10.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti znávat své schopnosti a reálné
a možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek
v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá
čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků
prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
11.
a) jako zřizovatel změnu některých údajů u příspěvkové
organizace ke dni 1. 4. 2006
b) název: Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- příspěvková organizace poskytuje základní vzdělání,
které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty
a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné a možnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění
- k zabezpečení předmětu činnosti provozuje školní jídelnu
a školní družinu
- účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
a dále poskytování závodního stravování zaměstnancům
školy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
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dlech územních rozpočtů, v platném znění a dle vyhlášky
MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky
- účel a předmět činnosti školní družiny je v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný
a odvolávaný v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při správě věcí movitých svěřených organizaci k jejímu
hospodářskému využití organizace plní veškeré povinnosti vlastníka, zejména s ním nakládá s péčí řádného
hospodáře, majetek udržuje, opravuje, zabezpečuje proti
znehodnocení, ztrátě nebo zcizení a vede majetek v předepsané evidenci a účetnictví, zřizovateli předkládá čtvrtletně přehled o stavu a pohybu majetku a závazků prostřednictvím účetního výkazu „Rozvaha příspěvkové
organizace“, svěřený majetek je povinna svým jménem
pojistit, u majetku, který organizace ke své činnosti nepotřebuje, je povinna navrhnout zřizovateli jeho další využití, je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy
o výpůjčce movitého majetku pouze na dobu určitou
nepřesahující 12 měsíců, prostředky z pronájmu používat
na krytí provozních nákladů organizace, není oprávněna
poskytovat dary (s výjimkou z FKSP), nakupovat akcie
a cenné papíry
- organizace nesmí bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele nabývat movité věci nad 100.000,- Kč, převádět majetek s účetní zůstatkovou cenou vyšší než 50%
pořizovací ceny, přenechat spravovaný majetek do zástavy třetím osobám a pořizovat věci nákupem na splátky
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, stravování dalším osobám nad rámec hlavní činnosti, pronájem movitých věcí, podnájem nebytových prostor a další činnosti navazující na hlavní účel organizace
II.
jako zřizovatel změnu názvů u příspěvkových organizací
(doplněno o termín „příspěvková organizace“)
- ke dni 30. 3. 2006
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
- ke dni 1. 4. 2006
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43,
příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, pří-
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spěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova
24, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15,
příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova
30, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod
Vodárnou 10, příspěvková organizace
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
oznamuje, že ke dni 1. 1. 2006 došlo ke sloučení příspěvkové organizace
název organizace: Divadlo "LAMPION" - kulturní centrum
pro děti a mládež v Kladně
sídlem Kladno, Náměstí starosty Pavla 4
IČ: 00069787
s příspěvkovou organizací: Středočeské divadlo Kladno
sídlem Kladno, Divadelní 1702
IČ: 00069779
s tím, že veškerá práva a závazky příspěvkové organizace
Divadlo - "LAMPION" - kulturní centrum pro děti a mládež v Kladně přecházejí tímto dnem na přejímající příspěvkovou organizaci Středočeské divadlo Kladno
MĚSTO LANŠKROUN
oznamuje vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Lanškroun
sídlo: náměstí J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun,
okres: Ústí nad Orlicí
IČO: 279 102
b) název: Sociální služby Lanškroun
sídlo: 563 01 Lanškroun, Žichlínské Předměstí, B. Martinů
980
okres: Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 75081849
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- poskytuje komplexní péči obyvatelům Domova důchodců
na základě vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, podle dalších souvisejících právních
předpisů a na základě vnitřních předpisů organizace
- poskytuje pečovatelskou službu občanům, kteří bydlí
v domě s pečovatelskou službou a občanům města Lanškroun v jejich domácnostech na základě vyhlášky
MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
podle dalších souvisejících právních předpisů a na základě vnitřních předpisů organizace
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
- ředitel plní úkoly vedoucího organizace, zastupuje organizaci navenek a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace; podepisování za organizaci se děje tak,
že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu organizace
připojí svůj vlastnoruční podpis
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- ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele
vyplývající z pracovněprávních předpisů
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
aa) nemovitosti
- budova čp. 1003 na ulici Janáčkově, Žichlínské Předměstí, k. ú. Lanškroun pro účely provozování Domova
důchodců
pozemky: část pozemkové parcely č. 3071/1 v k. ú. Lanškroun
- předává se smlouvu o výpůjčce
- budova čp. 20 a budovu čp. 141 na ulici 28. října, Vnitřní město, k. ú. Lanškroun pro účely provozování Domu s pečovatelskou službou
pozemky:
stavební parcela č. 46 - zast. pl., stavební parcelu č. 47/2
- zast. pl.
pozemková parcela č. 4304 v k. ú. Lanškroun
- budova čp. 980 na ulici B. Martinů, Žichlínské Předměstí, k. ú. Lanškroun pro účely provozování Domu
s pečovatelskou službou,
pozemky:
stavební parcela č. 3340 - zast. pl., stavební parcelu č.
3341 - zast. pl.
stavební parcela č. 3342 - zast. pl., stavební parcelu č.
3343 - zast. pl.
stavební parcela č. 3344 - zast. pl.
část pozemkové parcela č. 3071/6 v k. ú. Lanškroun
pozemková parcela č. 3071/5 (přístupová komunikace)
část pozemkové parcely č. 3071/4 (chodník);
- předávají se mandátní smlouvou o správě nemovitostí
bb) movité věci
- movitý majetek v hodnotě 2.177.986,50 Kč předává
zřizovatel příspěvkové organizaci do správy předávacím protokolem, jeho součástí je seznam předávaného
majetku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní,
aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její
vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
- práva a povinnosti příspěvkové organizace při hospodaření s nemovitým majetkem jsou vymezena smlouvou o výpůjčce a mandátní smlouvou,
- práva a povinnosti příspěvkové organizace při hospodaření s movitým majetkem jsou vymezena v čl. VI.
odst. 2. zřizovací listiny ze dne 23. 6. 2006
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- pronájem místností a prostor (nebytových prostor),
- správa a údržba nemovitostí,
- hostinská činnost
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou
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IČ:72743298
se slučuje s organizací
název: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
sídlo: Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6
právní forma: příspěvková organizace
IČ: 65642368
nástupnická organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
sídlo: Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6
právní forma: příspěvková organizace
IČ: 65642368
statutární orgán: ředitel školy
způsob jednání: jedná jménem organizace samostatně,
podepisuje se za organizaci tak, že k jejímu napsanému
nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis,
plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech
věcech jednat jejím jménem, řídí organizaci v souladu
s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou
předmět činnosti: nezměněn - poskytování vzdělání a výchovy žáků
vymezení majetku:
- dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční celek 58.084.330,- Kč
- dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný
majetek movitý – samostatné movité věci a soubory
movitých věcí v hodnotě 1.775.151,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
v hodno-tě 5.899.690,-Kč
v ostatním nedochází ke změnám
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: dnem
vzniku 1. 7. 2006 na dobu neurčitou
MĚSTO MILEVSKO
oznamuje zrušení příspěvkové organizace k 31. 10. 2005
název organizace: Osvětová beseda Dmýštice
sídlo: Milevsko
IČ: 00375446
k 31.10.2005
MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU
oznamuje zrušení příspěvkové organizace k 31. 12. 2005
úplný název zřizovatele: město Němčice nad Hanou
zařazení do okresu: Prostějov
název organizace: Městské kulturní středisko Němčice nad
Hanou
sídlo: Dolní brána 399, 798 27 Němčice nad Hanou
IČ: 00486710
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje, že ke dni 31. 1. 2006 byla zrušena

MĚSTO LIBEREC

- STATUTÁRNÍ MĚSTO

oznamuje změnu - sloučení příspěvkových organizací
název zřizovatele: Statutární město Liberec
IČ: 262 978
sídlem 460 59 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1
název: Základní škola, Liberec, Na Žižkově 101/9, příspěvková organizace
sídlo: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6
právní forma: příspěvková organizace

Městská poliklinika Poruba, příspěvková organizace
sídlo: Zednická 1109/2, Ostrava-Poruba
IČ: 00635219
MĚSTO PRAHA - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
oznamuje sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 7.
2006
Mateřská škola, Praha 3, Přibyslavská 1/800
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sídlem Přibyslavská 1/800, Praha 3
IČO: 70871299
a
Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
sídlem, Vlkova 31/800, Praha 3
IČO: 63831431
Nástupnická organizace má nový název: Základní škola
a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova
31/800
sídlo: Vlkova 31/800, Praha 3
IČO: 63831431
předmět činnosti nástupnické organizace: se rozšiřuje o poskytování předškolního vzdělávání ve smyslu zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vymezení majetku nástupnické organizaci: navýšen o movitý majetek, který měla ve správě Mateřská škola Praha
3, Přibyslavská 1/800

IČO: 71006648
změna nastala ke dni 1. 4. 2006
v ostatním nedochází ke změnám.
II.
oznamuje změnu ve vymezení statutárního orgánu
příspěvková organizace: Základní školy a Mateřská škola Miličín
sídlem: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
IČO: 71006648,
vymezení statutárního orgánu: nadále zůstává pouze ředitel, ruší se zástupce ředitele
změna nastala ke dni 31. 8. 2006
v ostatním nedochází ke změnám.
OBEC ONDŘEJOV
oznamuje vznik příspěvkové organizace

MĚSTO PŘEŠTICE
oznamuje zrušení příspěvkové organizace
úplný název zřizovatele: město Přeštice
okres: Plzeň - jih
název příspěvkové organizace: Bytové hospodářství Přeštice
sídlo: Palackého 460, 334 01 Přeštice
IČ: 18239579
předmět hlavní činnosti. správa majetku Města Přeštice
svěřeného zřizovací listinou; doplňková činnost: pronájem nebytových prostor v bytových domech
zrušena dnem 31. 12. 2005
MĚSTO ŠTĚTÍ
oznamuje zrušení příspěvkové
název organizace: Jesle a pečovatelská služba města Štětí
sídlo: Stračenská 560, 411 08 Štětí
IČO: 46770712
datum zániku: 31. 12. 2005
OBEC HABARTICE
oznamuje změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1.
9. 2006
původní název: Základní škola Habartice
nový název: Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace (zkráceně:
ZŠ a MŠ Habartice, okr. Liberec, p.o.)
IČ: 72741601
v ostatním nedošlo ke změnám
OBEC MILIČÍN
oznamuje
I.
změnu názvu příspěvková organizace
úplný název zřizovatele: Obec Miličín
okres: Benešov
původní název organizace: Základní škola Miličín okres
Benešov.
nový název organizace: Základní škola a Mateřská škola
Miličín okres Benešov
sídlo: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín

a) úplný název zřizovatele: obec Ondřejov
IČ: 00240567
sídlo: Průběžná 274, 251 65 Ondřejov
okres: Praha východ
b) název: Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
sídlo: Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
identifikační číslo: 75078945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- provozování tělovýchovných sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- provozování tělovýchovných a sportovních služeb
v oblasti posilování
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: manažer, který je oprávněn jednat
ve všech věcech samostatně, podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu PO připojí svůj podpis s dodatkem "manažer"
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- movitý majetek v celkové účetní hodnotě 86.584,-Kč
- místnosti v budově čp. 62 postavené na st.p.č. 53/2 v k.ú.
Ondřejov u Prahy zřizovatel přenechává do užívání příspěvkové organizace na základě nájemní smlouvy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
je povinna zejména:
- zajistit na své náklady pojištění majetku, který ji byl
svěřen do správy, případně, který získala svoji činností
- zajistit na své náklady běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku. Při údržbě a opravách majetku nad
40.000,- Kč si příspěvková organizace musí vyžádat
souhlas zřizovatele
- při investiční výstavbě si musí příspěvková organizace
vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele
- veškeré služby spojené s užíváním majetku si příspěvková organizace zajišťuje na svůj náklad a zároveň
odpovídá za jejich řádný a bezpečný provoz
- vůči všem dodavatelům vystupuje příspěvková organizace přímo
- pronajímat svěřený majetek je oprávněna jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou

stránka 44

Ústřední věstník

částka 2

Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR - Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@msp.justice.cz - Administrace:
písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s.r.o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 - Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku
kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 180 Kč. Sazba
a tisk: Vydavatelství BALZÁM, Prvomájová 1356/10, Praha 16, tel./fax: 257 811 013, e-mail: balzam@volny.cz.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres
a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění
reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou
reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném
styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická
osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie novinových
zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č.j.
445/94 zo dňa 27. 12. 1994.

